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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 
2014.gada 24. jūlijā 

 

Sēde sasaukta: plkst.15
00 

 

Sēdi atklāj: plkst.15
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti : Zigmunds Mickus,  Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Aigars Dīks, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis 

 

Nepiedalās: nav  

 

Uzaicināts piedalīties – izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, izpilddirektors Egils Juzups, senlietu 

krātuves glabātāja Alda Prūse 

 

Darba kārtība:  

1. Par parāda piedziņu 

2. Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam 

3. Par zemes nomas līguma laušanu  

4. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

 4.1. A. P. iesniegums 

 4.2. G. P. iesniegums  

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

  5.1. M. O.  iesniegums 

5.2. I. .J. iesniegums 

5.3.V. G. iesniegums 

6. Par “Noteikumi par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas izglītojamajiem” projektu 

7. Par  “ Ideju konkursa par Vaiņodes novada apbalvojumu skiču izveidi” rezultātiem 

8.  Par grozījumiem 23.01.2014. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 “Vaiņodes 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

9. Par dzīvokļa Vaiņodes  nov. Vaiņode, Celtnieku iela 4 dzīvoklis 1. izpirkšanu 
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10. Par dzīvokļa Vaiņodes  nov. Vaiņode, Sporta iela 3 dzīvoklis 8. izpirkšanu 

11. Par Vaiņodes novada pašvaldības bāriņtiesu 

12. Par Aldas Prūses iesnieguma izskatīšanu. 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības un pievienot pie sēdes darba kārtības papildjautājumus: 

 

13. Par Jolantas Kauliņas iesnieguma izskatīšanu 

14. Par  īres līguma laušanu 

15. Par dzīvokļa piešķiršanu 

 15.1. M. D. iesniegums 

 15.2. G. D. iesniegums 

16.  Par dzīvokļa Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode Kalna ielā 8 izpirkšanu. 

17. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu ēkām 

18. Par izmaiņām štata vienību sarakstā no 01.09.2014. 

19. Par profesionālās ievirzes programmu “ māksla” 

 

1.p. 

Par parādu piedziņu 

/ziņo : komitejas vadītājs O. Jurjevs un zemes lietu speciālists G. Taujēna/ 

 

Piedzīt bezstrīdus kārtībā  termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no:  

1.) …… 

2.) …… 

3.)  …… 

4.) …… 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un nodevas”, likuma 

“Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka “noteiktajā laikā nenomaksāto 

nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā 

atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai 

administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par EUR 

150, Administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu 

laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās daļas 11. punktu, 

kas nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā  termiņā nesamaksātos 

nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26. panta 

paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu 

deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc 

nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), 

kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto 

nokavējuma naudu (turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par 

nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

Atklāti balsojot:   
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1..Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot uz 

parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no:  
1.1.1….. EUR 256,65 (Parāda pamatsumma EUR 192,65 un nokavējuma nauda EUR 64,00 ). 

1.1.2…...EUR 185,08 (parāda pamatsumma EUR 152,72 un nokavējuma nauda Ls 32,36). 

1.1.3. ….EUR  945,54 (parāda pamatsumma EUR 629,49 un nokavējuma nauda EUR 318,34). 

1.1.4…...EUR 724,68 (parāda pamatsumma EUR 436,00 un nokavējuma nauda EUR 288,68). 

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei un tiesu izpildītājam izpildei. 

1.3.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Lielā ielā 4, Liepājā. 

2.p.  

“Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam” 

/ziņo : komitejas vadītājs O. Jurjevs un zemes lietu speciālists G. Taujēna / 

 

 

Veicot datu pārbaudi kadastra reģistrā konstatēts, ka četriem zemesgabaliem, kuri atrodas Vaiņodes pagasta 

ciema teritorijā nav piešķirts nosaukums, lai šo nepilnību atrisinātu nepieciešams sekojošiem zemesgabaliem 

piešķirt nosaukumus: 

 

1.“ Bez adreses”, kad apz. 6492 006 0680, 0,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Raiņa iela 62A”, saglabāt 

zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101. 

2. “Bez adreses”, kad. apz. 6492 006 0596, 0,09 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Tirgoņu iela 23C”, saglabāt 

zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101. 

3. “Bez adreses”, kad. apz. 6492 006 0712, 0,05 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Teātra iela 27A”, saglabāt 

zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101. 

4. “Bez adreses”, kad. apz. 6492 006 0912, 0,11 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Teātra iela 18A”, saglabāt 

zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101. 

 Pamatojoties uz 01.12.2005 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma “ 1 panta 14.p.) nekustamā 

īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, 

kas nav adrese. 57.
1
 pants. Ja nekustamais īpašums atrodas kopīpašumā, jebkurš šā nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts var ierosināt šādu kadastra objekta datu 

aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā:1) nekustamā īpašuma nosaukums; 84.pants. (1) Ziņas, kas 

nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, vietējā pašvaldība, valsts 

institūcija. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Zemesgabalam ar kad. apz. 6492 006 0680, 0,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Raiņa iela 62A”, 

saglabāt zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101 

2.2. Zemesgabalam ar kad. apz. 6492 006 0596, 0,09 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Tirgoņu iela 23C”, 

saglabāt zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101 

2.3. Zemesgabalam ar kad. apz. 6492 006 0712, 0,05 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Teātra iela 27A”, 

saglabāt zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101 
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2.4. Zemesgabalam ar kad apz. 6492 006 0912, 0,11 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Teātra iela 18A” 

saglabāt zemes lietošanas mērķi, zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods: 0101 

 

3.p. 

Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo : komitejas vadītājs O. Jurjevs un zemes lietu speciālists G. Taujēna/ 

 

3.1. P.P. iesniegums 

Pamats: P.P.   Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 17.06.2014., Vaiņodes novada 

domē iereģistrēts  ar Nr. 3-6/602, ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu Nr. V83, par zemes gabalu ar kad. 

apz. 6492 006 0858, 0,03 ha platībā.  

Konstatēts: Uz iznomājamās platības ar kad. apz. 6492 006 0858, nosaukumu “Pie Hūnu dzirnavām” 0,03 

ha platībā ir iekopts dārziņš. Nomas līgums Nr. V83 noslēgts ar P.P.  12.05.2010. 

 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, kurā 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 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Sandra Ķempe, Sandra 

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

 

Balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1.1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr. V83, noslēgtu 2010.gada 12. maijā ar P.P. p.k. …. par zemesgabalu ar 

nosaukumu “Pie Hūnu dzirnavām”, kad. Nr. 6492 006 0858, 0,03 ha platībā.  

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

 

4.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo : komitejas vadītājs O. Jurjevs un zemes lietu speciālists G. Taujēna/ 

 

4.1. A. P. iesniegums 

Pamats: A.P., p.k. ….. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 17.06.2014, Vaiņodes 

novada domē iereģistrēts  ar Nr. 3-6/602, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu ar nosaukumu “Pie Hūna 

dzirnavām”, kad. apz. 6492 006 0858 0,03 ha platībā 

Konstatēts: Uz iznomājamās platības ar kad. apz. 6492 006 0858, 0,03 ha platībā ir iekopts dārziņš. Nomas 

līgums Nr. V83 noslēgts ar …. 12.05.2010, par kuru 17.06.2014 saņemts iesniegums no P. P. ar vēlmi lauzt 

minēto zemes nomas līgumu. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu kurā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu, 30.10.2007. MK noteikumiem nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 16.1.punktu  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
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PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Sandra Ķempe, Sandra 

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

 

Balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. P. , p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Pie Hūnu dzirnavām”, 

kad. apz. 6492 006 0858, 0,03 ha platībā 

4.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31. jūlijam 

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

 

4.2. G.P.  iesniegums 

Pamats: G. P. p.k. …., Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 15.05.2014., Vaiņodes novada 

domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/445, ar vēlmi iznomāt zemesgabalu ar nosaukumu “Ceļmalas zeme”, ar kad. apz. 

6454 004 0198, 0.2 ha platībā piemājas saimniecības vajadzībām. 

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Ceļmalas zeme”, ar kad. apz. 6454 004 0198, 0.2 ha platībā ir zeme 

zemes reformas pabeigšanai un šo zemesgabalu iespējams iznomāt uz vienu gadu ar pagarināšanas tiesībām. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu kurā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu, 30.10.2007. MK noteikumiem nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 16.1.punktu  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G.P., p.k. …, par zemesgabalu ar nosaukumu “Ceļmalas zeme”, kad. 

apz. 6454 004 0198, 0.2 ha platībā 

4.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2015.gada 31. jūlijam 

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

 

 

5.p. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo : komitejas vadītājs O. Jurjevs un zemes lietu speciālists G. Taujēna/ 

 

5.1. M. O.  iesniegums 

Pamats: M.O., p.k. …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts 18.06.2013.,  Vaiņodes 

novada domē iereģistrēts  ar Nr. 3-6/610,  ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.139, par zemesgabala 

ar nosaukumu “Raiņa iela 18B”, kad. apz. 6492 006 0822, 0,02 ha platībā uz pieciem gadiem.  

Konstatēts: uz iznomātā zemes gabala ar kad. apz. 6492 006 0822, 0,02 ha platībā ir iekopts mazdārziņš. 

Zemes nomas līgums Nr. V54 noslēgts 08.04.2010. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu kurā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu, 30.10.2007. MK noteikumiem nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 16.1.punktu  
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V54 ar M.O. , p.k….. par Zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 

18B”, ar kad. apz. 6492 006 0822, 0,02 ha platībā, 

5.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

5.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31. jūlijam. 

5.1.4.. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 

5.1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

5.2. I.J.  iesniegums 

Pamats: ….. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 07.07.2014. Vaiņodes novada 

domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/692 , ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V83, par zemesgabalu ar 

kad. apz. 6492 006 0712, 0.05 ha platībā vēl uz pieciem gadiem. 

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Bez adreses” ar kad. apz. 6492 006 0712,  0.05 ha platībā, atrodas 

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā. Iznomāts no 2010. gada 12. maija I.J., zemes nomas līgums V83, 

spēkā līdz 2014. gada 31. martam. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu kurā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu, 30.10.2007. MK noteikumiem nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 16.1.punktu  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V83 ar I.J. , p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0712, 

0.05 ha platībā, 

5.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

5.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31. jūlijam. 

5.2.4. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 

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

 

 

5.3. V. G. iesniegums 

Pamats: …., Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag.,  iesniegums saņemts 02.07.2014. Vaiņodes novada 

domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/670, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V 218 par zemesgabalu 

“Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā uz pieciem gadiem. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, kopējā platība 16.02 ha. 

Zemes nomas līgums Nr. V218 ar V.G. noslēgts 2011. gada 30. jūnijā un bija spēkā līdz 2014. gada 30. 

jūnijam. Iznomātajā platībā ierīkots mazdārziņš. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu kurā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
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kustamo un nekustamo mantu, 30.10.2007. MK noteikumiem nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 16.1.punktu  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.3.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V218 ar V.G. par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kad. 

apz. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā, 

5.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

5.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31. jūlijam. 

5.3.4. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 

5.3.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam. 

 

6.p. 

Par noteikumi “Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas izglītojamajiem” 

projektu 

/ziņo : komitejas vadītājs A. Jaunzeme/ 

 

Iesniegts noteikumu „“Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas izglītojamajiem” 

projekts (Pielikums Nr.1). 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu Pašvaldības dome pieņem 

iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumi, instrukcijas) 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.07.2014. 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: 

6.1. Apstiprināt noteikumu „Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas izglītojamajiem” 

projektu. 

6.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014. gada 1.septembri 

6.3. Noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un Vaiņodes vidusskolas mājas lapā 

www.vvskola.lv , trīs darba dienu laikā pēc to apstiprināšanas. 

 

7.p. 

Par “Ideju konkursa par Vaiņodes novada apbalvojumu skiču izveidi” rezultātiem 

/ziņo : Sandra Grosberga/ 

 

Iesniegtas 3 skices. Noslēgusies to publiskā vērtēšana. 

Balsojums mājas lapā: 

 

Kopā nobalsojuši: 49 
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Pirmais variants (14 balsis, 28%) 

Otrais variants (28 balsis, 57%) 

Trešais variants (8 balsis, 16%) 

 

Vaiņodes novada domē 

Kopā nobalsojuši: 10 

Pirmais variants ( 3 balsis) 

Otrais variants ( 5 balsis) 

Trešais variants ( 2 balsis) 

 

Embūtes pagasta pārvaldē 

 

Kopā nobalsojuši: 34 

Pirmais variants ( 18 balsis) 

Otrais variants ( 9 balsis) 

Trešais variants ( 7 balsis) 

 

KOPVĒRTĒJUMS: 

Kopā nobalsojuši: 93 

Pirmais variants ( 35 balsis) 

Otrais variants ( 42 balsis) 

Trešais variants (17 balsis) 

 

S. Grosberga iepazīstina deputātus ar konkursa nolikumā noteikto vērtēšanas kārtību un izdala deputātiem 

Vaiņodes novada ģerboņu skiču vērtēšanas protokolus. 

Deputātu balsojums: 

Pirmais variants (63 punkti) 

Otrais variants ( 67 punkti) 

Trešais variants (43 punkti)  

. 

 

 

8.p. 

Par grozījumiem 23.01.2014. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 “Vaiņodes 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

/ziņo: S. Ikarte/ 

 

Vaiņodes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte  iepazīstina ar sagatavoto materiālu  

 

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. 

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, 

 

Atklāti balsojot:   
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 "Grozījumi 2014.gada 23.janvāra 

Saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 

2014.gadam” (Pielikums Nr.1) 

8.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

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

8.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai rakstveidā 

vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

9.p. 

Par dzīvokļa Vaiņodes  nov. Vaiņode, Celtnieku iela 4 dzīvoklis 1. izpirkšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamats: … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums 17.07.2014. saņemts Vaiņodes novada domē 

un iereģistrēts ar Nr. 3-6/724 ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli Nr.1 Celtnieku ielā 4, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov.. Par minēto dzīvokli noslēgts īres līgums…. 

Konstatēts:  
Dzīvoklis Celtnieku iela 4 dzīvoklis 1, kad. apz. 6492 006 0520  001 001, dzīvojamai ēkai kad. apz. 6492 

006 0520 001  atrodas mājas pirmajā stāvā ar kopējo platību 92.80 kv. m, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov. Kadastrālā vērtība ir EUR 2516.00. Minētais NĪ nav ierakstīts zemesgrāmatā. Minētais 

dzīvoklis ir piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. 

 

Lai atsavinātu nepieciešams ierakstīt NĪ zemesgrāmatā . 

 

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. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa 

īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.  

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. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 23.07.2014 finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
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9.1. Piekrist pašvaldībai piekrītošā  NĪ Celtnieku iela 4 dzīvoklis 1, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0520 

001 001, platība 92.80 kv.m., kas atrodas Vaiņode., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras 

uzsākšanai. 

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

organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  

 

10.p. 

Par dzīvokļa Vaiņodes  nov. Vaiņode, Sporta iela 3 dzīvoklis 8. izpirkšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums 18.07.2014. saņemts Vaiņodes novada 

domē un iereģistrēts ar Nr. 3-6/733 ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli Nr.8 Sporta ielā 3, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov.. Par minēto dzīvokli noslēgts īres līgums…. 

Konstatēts: Dzīvoklis Sporta iela 3 dzīvoklis 8, kad. apz.. 6492 006 0072  001 008, dzīvojamai ēkai kad. 

apz. 6492 006 0072 001 atrodas mājas otrajā stāvā ar kopējo 41.90  kv. m., kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov. Minētais NĪ nav ierakstīts zemesgrāmatā. Kadastrālā vērtība ir EUR 1341.00. Minētais 

dzīvoklis ir piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. 

 

Lai atsavinātu nepieciešams ierakstīt NĪ zemesgrāmatā . 

 

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. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa 

īpašumu šā likuma  

45. pantā noteiktajā kārtībā. 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. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 23.07.2014. finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.1. Piekrist pašvaldībai piekrītošā  NĪ Sporta iela 3 dzīvoklis 8, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0072 

001 008, platība 41.90 m
2
, kas atrodas Vaiņode., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras 

uzsākšanai. 

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

organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas 

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


11 
 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  

 

 

 

 

 

 

11.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības bāriņtiesu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

…… 
 

Pamatojoties uz Bāriņtiesas likuma II nodaļas 7.panta (1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un 

vismaz trīs bāriņtiesas locekļi.(2) Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās 

pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai 

pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.(3) Bāriņtiesas 

sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. 

III nodaļas 9.panta 1. daļa  Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā 

trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Ievēlēt uz pieciem gadiem Vaiņodes novada Bāriņtiesas sastāvu: 

Gunta Varnovska – bāriņtiesas priekšsēdētāja; 

Daiga Minka – bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks; 

Rūta Desmitniece – bāriņtiesas locekle; 

Ligita Gintere - bāriņtiesas locekle; 

11.2. Bāriņtiesas sastāva darbības laiks ir no 2014.gada 01.septembra līdz 2019.gada 31.augustam. 

11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 

12.p.  

Par Aldas Prūses iesnieguma izskatīšanu. 

/ziņo V. Jansons/ 

 

Informatīvi: Pamats: Aldas Prūses p.k. …. iesniegums 01.07.2014. saņemts Vaiņodes novada domē 

iereģistrēts ar Nr.3-6/663  ar lūgumu atcelt Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora izteikto rājienu. 

 

Darba likuma 90.pants pirmā daļa, par noteiktās kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs 

darbiniekam var izteikt piezīmi vai rājienu, minot apstākļus, kas norāda uz pārkāpuma izdarīšanu. 

Muzejs, kā iestāde, Vaiņodes novada pašvaldībā nav izveidots, ir tikai plāns to izveidot, lai to izveidotu un 

akreditētu saskaņā ar Likuma par grāmatvedību 11.pantu, uzņēmums (arī iestāde) kas uzsāk darbību, veic 

inventarizāciju, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā un  Muzeja 

likuma 9.panta otro daļu ir nepieciešams izpildīt dažādus nosacījumus un viens no tiem ir nepieciešams veikt 

muzeja krājuma uzskaiti. Aldai Prūsei, tas par pienākumu tika uzdots izpildīt jau iepriekš. A. Prūse atteicās 

sadarboties ar inventarizācijas komisiju. 
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Deputāti uzskata, ka rājiens ir pamatots un nav atceļams. 

13.p. 

Par Jolantas Kauliņas iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamats: Vaiņodes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājas Jolantas Kauliņas  iesniegums 

29.04.2014. saņemts Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr.3-6/396  ar lūgumu pārskatīt Vaiņodes novada 

pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēda atalgojumu. 

 

Līdz šim logopēdei par viena bērna izpēti maksāja EUR 9.96, kas ir mazāk nekā pārējiem speciālistiem. 

Pārējie speciālisti saņem  EUR 14.23.  

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 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.  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.1. Noteikt Vaiņodes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas logopēda atalgojumu par viena bērna 

izpēti EUR 14.23 (četrpadsmit euro, 23 centi) ar 01.09.2014. 

13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 

14.p. 

Par īres līguma laušanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamats: A.B. p.k. …. iesniegums 24.07.2014. saņemts Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr.3-6/751  ar 

lūgumu lauzt īres līgumu adresē Ķiršu iela …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Visi maksājumi ir 

nomaksāti. Dzīvokli atbrīvos līdz 10.08.2014. 

Komunālo parādu nav. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 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.  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

14.1. Lauzt  īres līgumu ar A.B.  p.k. …, par dzīvokli Ķiršu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 

14.2. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. 

14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā. 
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15.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo V. Jansons/ 

  

15.1. M.D. iesniegums 

Pamats: M.D.  iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 14.07.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/707 ar lūgumu 

piešķirt dzīvokli Ķiršu ielā …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Nākotnē vēlētos dzīvokli privatizēt. Deklarēsies 2 cilvēki. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.b. punktu, dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

15.1.1. Piešķirt  M.D. , dzīvokli Ķiršu iela ... Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 11.08.2014.           

15.1.2. M.D. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

15.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams  Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā 

 

15.2. G.D.  iesniegums 

Pamats: G.D. p.k. … iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 14.07.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/708 ar 

lūgumu piešķirt dzīvokli Ķiršu ielā …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Nākotnē vēlētos dzīvokli privatizēt. Deklarēsies 5 cilvēki. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.b. punktu, dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

15.2.1. Piešķirt  G.D.  dzīvokli Ķiršu iela …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.           

15.2.2. G.D. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

15.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams  Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā 

 

16. p. 

Par dzīvokļa Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode Kalna ielā 8-2 izpirkšanu. 

/ziņo V. Jansons/ 

 

Pamats: D.D. iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 24.07.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/762 ar lūgumu 

ļaut izpirkt pusi mājas Kalnu ielā  8-2 Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Kad. apz. 6492 006 0082 001 

002 

NĪ ''Kalna iela 8'' ar   kadastra Nr. 6492 006 0082 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0082, 

0,138 ha platībā ir pašvaldības īpašums. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka ar divām telpu grupām. 

Kopējā platība 130,80 kvadrātmetri: pirmā telpu grupa - 66,50, otrā telpu grupa - 64,30.  

Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu. 
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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.  

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. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 23.07.2014 finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

16.1. Piekrist pašvaldībai NĪ Kalnu iela 8 dzīvoklis 2, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0082 001 002, kas 

atrodas Vaiņode., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanai. 

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

organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  

 

17.p. 

Par nosaukuma un adreses piešķiršanu ēkām 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: J.A.  iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 21.07.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/734 ar lūgumu 

piešķirt nosaukumu un  adresi ēkām ,kas atrodas uz zemes gabala ar nosaukumu “ Vecruzeiķi” ar kad. nr. 

6492 007 0147. Vēlamais nosaukums būtu “ Vecruzeiķi”. 

 

Saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 

9.1. punktu, ja apbūvei paredzētajai zemes vienībai adrese ir piešķirta: pirmajai ēkai (ar to funkcionāli 

saistītajām ēkām), kas uz tās tiek būvēta, saglabā zemes vienībai piešķirto adresi. 

 

8.punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešķir, 

maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības 

projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas. 

 

31.3.punktu,  grafisko pielikumu pievieno: lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, ēkai, apbūvei 

paredzētajai zemes vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detālplānojuma, vai zemes ierīcības 

projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas. Grafisko pielikumu var nepievienot lēmumam par numura 

piešķiršanu ēkai ar piesaisti ielas nosaukumam pilsētā vai ciemā, ja lēmumā ir norādīts adresācijas objekta 

kadastra apzīmējums. 

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

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

17.1.  Piešķirt uz zemesgabala ar nosaukumu “Vecruzeiķi” ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0147, 

45.9 ha platībā esošajām ēkām nosaukumu “Vecruzeiķi” un adresi “Vecruzeiķi”, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov.  

17.2.  Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 

17.3.  Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam un adrešu reģistram. 

 

18.p. 

Par  izmaiņām štata vienību sarakstā ar 01.09.2014. 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes priekšsēdētāja, viņa 

vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 23.07.2014 finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

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

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

18.1. Veikt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā un ar 01.09.2014 (Pielikums Nr.2) 

18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

19.p. 

Par profesionālās ievirzes programmu “Māksla” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Jau vairākus gadus Vaiņodes mūzikas skolā bērnu spēju attīstībai piedāvā arī nodarbības interešu 

izglītības programmā “Māksla”, kurā nav vecuma ierobežojumu. To apmeklē gan pirmskolas, gan skolas 

vecuma bērni, gan vidusskolas vecuma jaunieši.  

Katru vasaru mākslas pulciņa dalībnieki  piedalās  Mākslas nometnē Ilaiķu pagastā. Kopā ar 

skolotāju pavada radošā darbībā  un gūst lielu pieredzi kopējā darbā ar Viļņas mākslas profesoriem un 

Mākslas akadēmijas studentiem. Nepieciešams programmu licencēt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 

gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm 

un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga 

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
19.1.Uzsākt procesu profesionālās ievirzes programmas “ Māksla” licencēšanai. 
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19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Mirandai Ulbertei izpildei. 

 

Sēdi slēdz plkst. 18
00 

 

Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   I. Pūlīte 

Protokols parakstīts 2014.gada  31. jūlijā. 


