
 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 
 

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435, 

tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

 

SĒDES   PROTOKOLS 

 

NR.13 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2013. gada 21. novembrī 

 

Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 
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Uzaicināti piedalīties: galvenā grāmatvede Sandra Ikarte, izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, jurists 

Sarmīte Volkova 

 

Darba kārtībā:  

 

1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
2. Par zemes apmežošanas atļaujas izsniegšanu 

3. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

 3.1. E. J. iesniegums 

 3.2. A. J. iesniegums 
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

 4.1. SIA “Vaiņodes Agro” iesniegums 

 4.2. A. J. iesniegums 
5. Par zemes nomas līgumu laušanu 

6. Par  zemes nomas līguma slēgšanu 

 
7. Par Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu 

8. Par dzīvesvietas anulēšanu 

 
9. Par precizējumiem 24.10.2013.  Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Nekustamā 

īpašuma nodokļu piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā”. 

10. Par grozījumu projektu 30.03.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 „Par 

mailto:dome@vainode.lv


būvatļaujas saņemšanu Vaiņodes novadā”. 

11. Par grozījumu projektu 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par 

pabalstiem Vaiņodes novadā”. 
12. Par grozījumu projektu 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”. 

13. Par grozījumu projektu 27.08.2009. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par 
Vaiņodes novada pašvaldības nodevām”. 

14. Par grozījumu projektu 27.10.2011. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.28 „Par 

finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu”. 

15. Par grozījumu projektu 03.07.2009. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 
„Vaiņodes novada pašvaldības nolikums”. 

 

16. Par noteikumu „Par informācijas uzturēšanu Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā ’’projektu 
17. Par apakšīres līguma slēgšanu 

18. Par Latvijas Lauku tūrisma asociāciju „ Lauku ceļotājs ” 

 

Balsojums par dienas kārtību:  
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

Svītrot no darba kārtības 2. punktu un papildināt  sēdes darba kārtību ar : 

19. punktu „ Par Ziemassvētku paciņām ” 

20. punktu „Par dzīvokļa Celtnieku 6 dzīvoklis 5 pārdošanu” 
21. punkts „ Par grozījumiem 31.01.2013. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 

„Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.g.”” 

 

1.p.  

Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Pamats: A. B., p.k. ……………… Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/974, saņemts Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu  mainīt zemes lietošanas mērķi zemesgabalam ar nosaukumu “Meži”, kad. apz. 6492 
008 0207 no rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves, kods - 1001, uz lauksaimniecībā izmantojamo 

zemi, kods – 0101. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “Meži”, kad. Nr. 6492 008 0207, 0,87 ha platībā, šobrīd 
NĪ lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, kods: 1001 Konkrētais īpašums 

pieder A. B.  

 
Pamatojoties uz 2006. gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr. 496, “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2.p., “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi (turpmāk – lietošanas mērķis) atbilstoši detālplānojumam, vietējās pašvaldības 

teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai 
izmantošanai (turpmāk – likumīga izmantošana) kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka: 2.1.p., 

zemes vienībai un plānotai (projektētai) zemes vienībai (turpmāk – zemes vienība);2.2.p. zemes vienības 

daļai vai plānotai (projektētai) zemes vienības daļai (turpmāk – zemes vienības daļa). Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācijas struktūra un paskaidrojumi nosaka, ka lietošanas mērķis 

- zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101 ir Lietošanas mērķu 

grupā klasificē zemi, uz kuras galvenais saimnieciskās darbības veids ir lauksaimniecība, un zemi, kuru 
izmanto sējumiem, zāles pļaušanai, lopu ganīšanai, lopbarības zālaugu, augļu dārzu un citu daudzgadīgo 

stādījumu audzēšanai, dārzeņkopībai, puķkopībai, sēņkopībai un zemstikla kultūru audzēšanai. 

Lietošanas mērķu grupā klasificē zemnieku saimniecības, piemājas saimniecības, specializēto valsts 

saimniecību (valsts mācību un izmēģinājumu saimniecības, kā arī citas specializētās valsts 
saimniecības), lauksaimniecības uzņēmumu kompleksus, kas ir specializējušies konkrētā 



lauksaimniecības nozarē un kopā ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izmanto atbilstoši 

uzņēmējdarbības specifikai nepieciešamās būves, kas kalpo šo specializēto uzņēmumu ražošanas 

procesu nodrošināšanai.  
Saskaņā ar 2013.gada 28.februāra Vaiņodes novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Vaiņodes 

novada teritorijas plānojums 2013.- 2024.gadam” minētā zemesgabala plānotā izmantošana ir: zeme uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101. Raksturo zemes lietošanas veidi – 
aramzemes, pļavas, ganības, kā arī zeme zem lauksaimniecība ēku un dzīvojamo ēku pagalmiem. Var 

tikt iekļauta meža zeme, ja meža zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā 

saimnieciskā darbība attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā mežsaimniecība.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 13.11.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Noteikt  NĪ „Meži”, ar kadastra numuru”, kad. Nr. 6492 008 0207, 0,87 ha platībā zemes lietošanas 
mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101 

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

2p. 

Par zemes apmežošanas atļaujas izsniegšanu  

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Svītrots no darba kārtības. 

 

3p.  

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

3.1. E. J. iesniegums 
Pamats: E. J., p.k. …………… Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  ar lūgumu iznomāt 

zemesgabalu ar nosaukumu “Ceriņu iela …”, 0,0425 ha, …. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6492 006 0987, ar nosaukumu “Ceriņu iela …”, kopējā platībā 

0,0425 ha, uz zemesgabala atrodas E. J. piederošs šķūnis. 
 

Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735, “Noteikumiem par publiska personas zemes 

nomu”, 7.p.” Apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā nosaka:  
7.2.p. No 2010. gada 1. janvāra- 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 13.11.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 
PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar  E. J. par zemesgabalu ar nosaukumu “Ceriņu iela ….” kad. Nr. 

6492 006 0987, 0.0425 ha platībā . 

3.1.2. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. 

3.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 30.novembrim 
3.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  izpildei. 

 



 

3.2. A. J. iesniegums 

Pamats: A. J…………., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/785, saņemts 13.09.2012, Vaiņodes novada 
domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu zem 3. rindas,  piederošās kūtiņas Nr. 8, platība 0,023 

ha. 

Konstatēts:  Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 
novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

 

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735, I nodaļas, 4.p., kurš nosaka, ka “Zemes nomas 
līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, 

tiesisko valdītāju vai lietotāju.”,  11.punktu, “ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās 

noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības pieprasīt piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.” 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 13.11.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar  A. J.  par zemesgabalu ar nosaukumu “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 
006 0990 platība 0,023 ha. 

3.2.2. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. 

3.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 30.novembrim 

3.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  izpildei. 
 

4p.  

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

4.1. SIA “Vaiņodes Agro” iesniegums 

 

Pamats: SIA “Vaiņodes Agro”, reģ. Nr. 40103484940, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-

1010, iesniegums Nr. 3-6/1001, saņemts 16.10.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu pagarināt 2012. 
gada 30. novembra zemes nomas līgumu Nr. V259, vēl par vienu gadu, līdz 30.11.2014. 

Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. V259, par zemesgabalu ar nosaukumu “Meijeri”, kad.apz. 6492 

008 0039, 1,4 ha platībā, noslēgts  2012. gada 30. novembrī ar SIA “Vaiņodes Agro” un ir spēkā līdz 
30.11.2013. Zemesgabalu izmanto kukurūzas zaļmasas uzglabāšanai. Zemesgabals ar nosaukumu 

“Meijeri”, kad.apz. 6492 008 0039, 1,4 ha platībā ir zeme zemes reformas pabeigšanai. 

 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

nosaka: 17. punkts, persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, 

pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo noteikumu 

6.1. apakšpunktā minētos dokumentus, t.i., 6.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts vārds, 
uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, 

nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un zemes nomāšanas 

laikā plānotā darbība; 18.punkts, pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot 
saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas 

maksa gadā ir: 18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām 

atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam - 0,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības; 18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 

ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 18.3. pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: 
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) saskaņā ar attiecīgās 



pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Likuma 14.pantā ir 

noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli 

un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 13.11.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V259 ar SIA “Vaiņodes Agro”, reģ. Nr. 40103484940, 
nekustamo īpašumu “Meijeri” ar kad. Nr. 6492 008 0039, ar kopējo platību 1.4 ha, kukurūzas zaļmasas 

uzglabāšanai. 

4.1.2. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības. 

4.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2014.gada 30.novembrim  
4.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  izpildei. 

 

4.2. A. J. iesniegums 

 

Pamats: A. J., p.k……………… Vaiņodes pag., iesniegums Nr. 3-6/785, saņemts 13.09.2012, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 110 uz pieciem gadiem. 
 

Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. 110, noslēgts 2010. gada 16. jūlijā, par zemesgabala ar kad. Nr. 

6492 006 0125, ar nosaukumu “Ābelītes”, 0,06 ha platībā. Līgums spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim. 

Jautājums 2013. gada 25. jūlija sēdē tika atlikts (protokola Nr. 3 izraksts,10.p.), …….. 
 

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 3. daļas 

16.punktu un 13.11.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
4.2.1.  Pagarināt  zemes nomas līgumu Nr. 110 ar  A. J. par zemes gabalu „Ābelītes”, 0.06 ha platībā 

kad.Nr. 6492 006 0125, mazdārziņa ierīkošanai. 

4.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās 
4.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 30.novembrim. 

4.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

izpildei. 

 

5p.  

Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Pamats: A. M., p.k…………….. Embūtes pag., Vaiņodes novadā, iesniegums Nr. 3-6/1003, saņemts 
18.10.2013., Vaiņodes novada domē, ar lūgumu ļaut atteikties no nomas zemes ar nosaukumu “Centra 

ganības”, 0,56 ha platībā, kura atrodas Embūtes pag., Vaiņodes novadā, zemes nomas līgums E22. 

Konstatēts: līgums Nr. E22 par zemes gabala nomu ar nosaukumu “Centra ganības” kad. apz. 6454 004 
0303, 0,56 ha platībā, noslēgts ar A. M. 2010. gada 15. martā, un ir spēkā līdz 2014. gada 31. decembrim.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 13.11.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 
 



Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 
PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
5.1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr. E22 ar A. M. par zemesgabalu ar nosaukumu “Centra ganības”, kad. 

Nr. . 6454 004 0303, 0,56 ha platībā, noslēgts 2010. gada 15. martā, un ir spēkā līdz 2014. gada 31. 

decembrim.  

5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  izpildei. 
 

6p.  

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo : V. Jansons / 

 
Pamats: O. J. , p.k. ………..  Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 

ar nosaukumu “Centra ganības” kad. Nr. 6454 004 0303, 0,56 ha. 

Konstatēts: zemesgabalu ar kad. Nr. 6454 004 0303, 0,56 ha platībā ar nosaukumu “Centra ganības ”, 

iepriekš nomāja A. M. no kura saņemts 18.10.2013.Vaiņodes novada domē iesniegums Nr. 3-6/1003 ar 
lūgumu lauzt zemes nomas līgumu  Nr. E22, kurš noslēgts 2010. gada 15 martā.  

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 3. daļas 

16.punktu. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 13.11.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 
PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Balsojumā nepiedalās deputāts Oļegs Jurjevs. Deputāts  pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta 1 daļu un 21.panta pirmās daļas 1. punktu informējis 

un sēdes protokolētājam iesniedzis iesniegumu par nepiedalīšanos jautājuma izskatīšanā (Pielikums 

nr.1) . 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar O. J. par zemes gabalu „Centra ganības”, 0.56 ha platībā kad.Nr. 
64540040303, lauksaimniecības vajadzībām. 

6.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

6.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 30.novembrim. 
 

7p.  

Par Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu 

/ziņo : V. Jansons / 

 

Jautājuma  izskatīšana tiek atlikta uz finanšu komitejas sēdi. 

8p.  

Par dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo : V. Jansons / 

 

Pamats: V. A. P. p.k. ……., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 04.11.2013., iereģistrēts ar 

Nr.3-6/1066,  ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu …….,  Vaiņodes pag, Vaiņodes novads. 
……. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta 

ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 



izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 

sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

(2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 

tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 

aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde anulē 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir 

anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 
personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 

ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 
noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Anulēt V. A. P.  p.k. ….., deklarēto dzīvesvietu ……. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

8.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
8.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

8.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 

Lielā ielā 4, Liepājā. 
8.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

9.p. 

Par precizējumiem 24.10.2013.  Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

„Nekustamā īpašuma nodokļu piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 

2014.gadā” projektā 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem izdarīt grozījumus 
24.10.2013. Vaiņodes novada domes apstiprināto  saistošo noteikumu Nr.8 „Nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2014. gadā”. Nepieciešams papildināt 

saistošo noteikumu ievaddaļu ar vārdiem „saistošie noteikumi nosaka”, likumā vai Ministru kabineta 
noteikumos noteikto pilnvarojumu pašvaldības domei vai pašvaldību saistošo noteikumu regulējamo 

jautājumu izklāstu. No saistošajiem noteikumiem svītrot 3.punktu, jo šādām personu grupām nodokļu 

atvieglojumi ir noteikti likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.2 daļā. 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 
 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

9.1. Precizēt 2013. gada 24.oktobra Vaiņodes novada domes apstiprinātos  saistošo noteikumus Nr.8 

„Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2014. gadā” un 

izteikt šādā redakcijā: 
9.1.1. Saistošie noteikumi nosaka vienotu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu nekustamā 

http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10


īpašuma nodokļa maksātājiem Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā. 

9.1.2. Saistošie noteikumi ir spēkā no 2014.gada 01.janvāra un līdz 2014.gada 31.decembrim.  

9.1.3. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014. gadā saglabāt nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei 25% apmērā. 

9.1.4. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā neaplikt ar nekustamā 

īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m², izņemot garāžas. 
9.1.5. Piešķirt atvieglojumus, personām (pašām vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, ja  ir trīs 

vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns turpina mācīties vai studēt 

(iesniedzot izziņu no mācību iestādes), attiecas arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti 

bērni), samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — 
dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo 

māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, 50% 

apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā EUR 426.86 (Ls 300.00) par 
personu. 

9.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

9.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas. 

 

10.p. 

 Par grozījumu projektu 30.03.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par būvatļaujas saņemšanu Vaiņodes novadā” 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 2.punktu. 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
10.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 30.03.2010. Vaiņodes 

novada saistošajos noteikumos Nr.14 „Par būvatļaujas saņemšanu Vaiņodes novadā”” un izdarīt šādus 

grozījumus: 
 

 
Objekts 

Ls 
aizstāt 

euro 

1.1. Individuālo dzīvojamo māju rekonstrukcijai, 
renovācijai un restaurācijai lauku saimniecībās 

80.00 

 
aizstāt 114.00 

1.2. 
Individuālo dzīvojamo ēku, dārza mājiņu 

jaunbūvēm, individuālo dzīvojamo māju 
rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 

240.00 
 

aizstāt 341.00 

1.3. 

Saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu 

jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 
un dārza mājiņu jaunbūvei, rekonstrukcijai un 

renovācijai lauku saimniecībās 

80.00 

 
aizstāt 

114.00 

1.4.  

Saimniecības ēku, garāžu, u.c. palīgceltņu 

jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai 
un dārza mājiņu jaunbūvei, rekonstrukcijai un 

renovācijai  

200.00 

 
aizstāt 

285.00 

1.5.  
Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek 

skartas nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas 
maiņu 

40.00 
 

aizstāt 57.00 



1.6. 
Dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas 

nesošās konstrukcijas, t.sk., ar funkcijas maiņu 
100.00 

 
aizstāt 

142.00 

1.7. Ēku fasāžu vienkāršota renovācija 30.00 aizstāt 43.00 

1.8. Ēku vienkāršota renovācija 20.00 aizstāt 28.00 

1.9. Inženiertīklu vienkāršota renovācija, rekonstrukcija 40.00 aizstāt 57.00 

1.10. Tehniskās shēmas saskaņošana 40.00 aizstāt 57.00 

1.11. 
Inženierkomunikāciju (iekšējo) izbūvei, 

rekonstrukcijai 
20.00 

 
aizstāt 

28.00 

1.12. Inženierkomunikāciju (ārējo) izbūvei, 

rekonstrukcijai 
80.00 

 
aizstāt 114.00 

1.13. Teritoriju labiekārtošanai, žogu izbūvei un 

rekonstrukcijai 
40.00 

 
aizstāt 57.00 

1.14. 
Stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un 
būvju izgatavošanai 

80.00 
aizstāt 

114.00 

  Elektrostaciju būves      

1.15. Elektrostacijas (elektrību ražojošās būves):      

1.15.1.     ar maksimālo elektrisko jaudu līdz 30kW 50.00 aizstāt 71.00 

1.15.2.     ar maksimālo elektrisko jaudu līdz 999kW 480.00 aizstāt 683.00 

1.15.3. 
    ar maksimālo elektrisko jaudu no 1000kW 

līdz1999kW 
880.00 

aizstāt 
1252.00 

1.15.4.     ar maksimālo elektrisko jaudu virs 2000kW 1600.00 aizstāt 2277.00 

  Hidrobūves      

1.16. Ūdenstilpņu būvniecība:      

1.16.1.     rekonstrukcija 0,10 ha - 0,20 ha 30.00 aizstāt 43.00 

1.16.2.     rekonstrukcija 0,20 ha - 1,00 ha 50.00 aizstāt 71.00 

1.16.3.     rekonstrukcija 1,00 ha - 5,00 ha 100.00 aizstāt 142.00 

1.16.4.     rekonstrukcija 5,00 ha un vairāk 300.00 aizstāt 427.00 

1.17. Melioratīvā būvniecība:      

1.17.1.     līdz 5 ha 30.00 aizstāt 43.00 

1.17.2.     virs 5 ha 50.00 aizstāt 71.00 

  
Komercapbūve 

  
 

  

1.18. 
Jauna sabiedrisko, darījumu, ražošanas un noliktavu 

ēku būve 
180.00 

aizstāt 
256.00 

1.19. 
Šīs kategorijas ēku paplašinājumi un palīgēkas 

60.00 
 

aizstāt 85.00 

1.20. 
Šīs kategorijas ēku atsevišķu telpu vai telpu grupu 

pārplānojumi, remonti u.tml. 
60.00 

 
aizstāt 

85.00 

1.21. 
Cita veida būvniecība, t.sk., torņi un masti virs 18 
m 

140.00 
 

aizstāt 
199.00 

  Ēku nojaukšana      

1.22. Dzīvojamās ēkas 30.00 aizstāt 43.00 

1.23. Saimniecības un ražošanas ēkas 60.00 aizstāt 85.00 

 
10.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

10.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

10.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas. 
 

 



11.p.  

Par grozījumu projektu 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 13 

„Par pabalstiem Vaiņodes novadā” 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 2.punktu. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi  25.02.2010. Vaiņodes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem Vaiņodes novadā”” un izdarīt šādus 

grozījumus: 
11.1.1. Aizstāt 6.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 150.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

213.00”; 

11.1.2. Aizstāt 7.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50.00” ar vārdiem un skaitli „euro 71.00”; 
11.1.3. Aizstāt 9.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 10.00” ar vārdiem un skaitli „euro 14.00”; 

11.1.4. Aizstāt 10.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

21.00”; 

11.1.5. Aizstāt 11.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 25.00” ar vārdiem un skaitli „euro 
36.00”; 

11.1.6. Aizstāt 12.1.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

21.00”; 
11.1.7. Aizstāt 12.1.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

28.00”; 

11.1.8. Aizstāt 12.1.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 30.00” ar vārdiem un skaitli „euro 
43.00”; 

11.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri 

11.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

11.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas. 

 

 

12.p.  

Par grozījumu projektu 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 2.punktu. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 
 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

12.1 Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 

un izdarīt šādus grozījumus: 
12.1.1. Aizstāt 2.1punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 120.00” ar vārdiem un skaitli „euro 171.00”; 

12.1.2. Aizstāt 2.2 punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 90.00” ar vārdiem un skaitli „euro 128.00”; 

12.1.3. Aizstāt 23.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 20.00” ar vārdiem un skaitli „euro 28.00”; 
12.1.4. Aizstāt 32.punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50.00” ar vārdiem un skaitli „euro 71.00”; 



12.1.5. Aizstāt 38.1.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 90.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

128.00”, un saīsinājumu un ciparu „Ls 150.00” ar vārdiem un skaitli „euro 213.00”  ; 

12.1.6. Aizstāt 38.3.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 175.00” ar vārdiem un skaitli „euro 
249.00”; 

12.1.7. Aizstāt 38.4.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 45.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

64.00”, un saīsinājumu un ciparu „Ls 75.00” ar vārdiem un skaitli „euro 107.00”; 
12.1.8. Aizstāt 40.2.apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

71.00”; 

12.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

12.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
12.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas. 

 

13.p.  

Par grozījumu projektu 27.08.2009. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 

„Par Vaiņodes novada pašvaldības nodevām” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 2.punktu. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi 27.08.2009. Vaiņodes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Vaiņodes novada pašvaldības nodevām” un izdarīt 
šādus grozījumus: 

13.1.1. Aizstāt 1.1.1 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0.20” ar vārdiem un skaitli „euro 0.28”; 

13.1.2. Aizstāt 1.1.2 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0.20” ar vārdiem un skaitli „euro 0.28”; 
13.1.3. Aizstāt 1.1.3 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0.20” ar vārdiem un skaitli „euro 0.28”; 

13.1.4. Aizstāt 1.1.4 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0.30” ar vārdiem un skaitli „euro 0.43”; 

13.1.5. Aizstāt 1.1.2 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 0.20” ar vārdiem un skaitli „euro 0.28”; 

13.1.6. Aizstāt 2.1.1 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5.00” ar vārdiem un skaitli „euro 7.00”; 
13.1.7. Aizstāt 2.1.2 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 7.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

10.00”; 

13.1.8. Aizstāt 3.1.1 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 2.00” ar vārdiem un skaitli „euro 3.00”; 
13.1.9. Aizstāt 3.1.2 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3.00” ar vārdiem un skaitli „euro 4.00”; 

13.1.10. Aizstāt 3.1.3 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 15.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

21.00”; 
13.1.11. Aizstāt 4.1.1 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

7.00”; 

13.1.12. Aizstāt 4.1.2 apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 5.00” ar vārdiem un skaitli „euro 

7.00”. 
13.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

13.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

13.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas. 

 

14.p.  

Par grozījumu projektu 27.10.2011. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.28 

„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu” 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 2.punktu. 



 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

14.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikums Nr.13 „Grozījumi 27.10.2011. Vaiņodes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.28 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu 
ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu” un izdarīt šādus grozījumus: 

14.1.1. Aizstāt 7. punktā skaitli un vārdus „500.00 latus” ar vārdiem un skaitli „711.00 euro”; 

14.1.2. Aizstāt 8. punktā skaitli un vārdus „500.00 latus” ar vārdiem un skaitli „711.00 euro”. 
14.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

14.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

14.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas. 
 

15.p.  

Par grozījumu projektu 03.07.2009. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu un 32.panta otrās daļas 2.punktu. 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
15.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi 03.07.2009. Vaiņodes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” un izdarīt 

šādus grozījumus: 

15.1.1. Aizstāt 46. punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3000.00” ar vārdiem un skaitli „euro 4269.00”, 
un vārdus un skaitli „Ls 10 000.00” ar vārdiem un skaitli „euro 14 229.00”; 

15.1.2. Aizstāt 47. punktā saīsinājumu un skaitli „Ls 3000.00” ar vārdiem un skaitli „euro 4269.00”; 

15.1.3. Aizstāt 84.4. apakšpunktā saīsinājumu un skaitli „Ls 50 000.00” ar vārdiem un skaitli „euro 
71 144.00”. 

15.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

15.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
15.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas. 

 

16.p. 

Par noteikumu „Par informācijas uzturēšanu Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā” projektu 

/ziņo : A. Jaunzeme / 

 

Iesniegts noteikumu „Par informācijas uzturēšanu Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā” projekts 

(Pielikums Nr.2). 
Mājas lapas administrators M. Fricsons iepazīstina ar pašvaldības mājas lapas jauno dizainu, un tās 

sadaļām. 

 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un MK 06.03.2007. 
noteikumiem Nr.171 „ Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā ”. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 13.11.2013. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes 



lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

16.1. Apstiprināt noteikumu „Par informācijas uzturēšanu Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā” 
projektu. 

16.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 22.novembri 

16.3. Noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv, trīs darba dienu laikā pēc to 
apstiprināšanas. 

 

17p.  

Par apakšīres līguma slēgšanu 

/ziņo : V. Jansons / 

 

Jautājums nav sagatavots un tā izskatīšana tiek atlikta. 

 

18p.  

Par Latvijas Lauku tūrisma asociāciju „ Lauku ceļotājs ” 

/ziņo : V. Jansons / 

 

 
Jautājuma  izskatīšana tiek atlikta uz finanšu komitejas sēdi. 

19.p.  

Par Ziemassvētku paciņām 

/ziņo : V. Jansons / 

 

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.  

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

19.1. Noteikt vienas Ziemassvētku paciņas cenu Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) no pamatbudžeta. 
19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.  

 

20p.  

Par Celtnieku ielas 6 dzīvoklis 5 pārdošanu 

/ziņo : V. Jansons / 

 

Priekšlikums pārdot pašvaldības dzīvokli Celtnieku ielā 6 –5, Vaiņodē, Vaiņodes pagasta, Vaiņodes 

novadā. 

 

Konstatēts: Dzīvoklis Celtnieku iela 6 dzīvoklis 5, kad.Nr. 64920060521001005, dzīvojamai ēkai kad. 
Nr. 6492060521001 atrodas mājas trešajā stāvā ar kopējo platību 92.8 kv.m., dzīvojamā platība 78.4 

kv.m.(dzīvokļa ārtelpu platība 14.4 kv.m. un dzīvokļa palīgtelpu platība 26.5 kv.m.) un piekrītošās 

http://www.vainode.lv/


zemes ēkas uzturēšanai 0,0183 ha platībā, ar kad. Nr. 6492 006 0521, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov. 

 
Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 
darbība nav aizliegta ar likumu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants. (1) Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, 

ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.  (2) Publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras 

valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. (3) Kārtību, kādā noskaidro publiskas 
personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā 

arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz valsts mantu nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz 

atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

3.pants. (1) Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 2) pārdodot par brīvu cenu;  
5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod — attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek 

noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 
nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

37.pants. (1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu 
(8.pants).  

Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 
PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
20.1. Piekrist pašvaldībai piederošā dzīvokļa „Celtnieku iela 6 dzīvoklis 5”, kad.Nr. 

64920060521001005, dzīvojamai ēkai kad. Nr. 64920060521001 ar kopējo platību 92.8 kv.m., 

dzīvojamā platība 78.4 kv.m. (dzīvokļa ārtelpu platība 14.4 kv.m. un dzīvokļa palīgtelpu platība 26.5 

kv.m.) un piekrītošās zemes ēkas uzturēšanai 0,0183 ha platībā, ar kad. Nr. 6492 006 0521, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūras uzsākšanai. 

20.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 

organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

20.3. Uzdot domes juristei Sarmītei Volkovai izstrādāt izsoles nolikuma projektu.  

20.4. Lēmuma izraksts iesniedzams nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam izpildei.  

 

21p. 

Par grozījumiem 31.01.2013. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 

„Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.g.” 

/ziņo : V. Jansons / 

 
Vaiņodes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte  iepazīstina ar sagatavoto materiālu 

(Pielikums nr.3) 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt 

brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 
internetā. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p4


Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu 

laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 21.11.2013.  Finanšu  komitejas lēmumu,  

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
21.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.15 "Grozījumi 2013.gada 31.janvāra 

Saistošajos noteikumos Nr.3 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 

plāns 2013.gadam” – Pielikums Nr.3 
21.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

21.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

21.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 

rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 
 

Sēdi slēdz plkst. 1700 

 
Sēdes vadītājs:   /paraksts /    V.Jansons 

 

 
Sēdes protokolētājs:   / paraksts /   I.Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2013.gada 28.novembrī 


