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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 

 
DOMES SĒDE  

Nr. 14 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

2015.gada 20. augustā 

Sēde sasaukta: plkst. 1500 

Sēdi atklāj: plkst. 1505 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis, Sandra Grosberga, Teodors Roze 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ), Zigmunds Mickus, Aigars Dīks 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektors Egils Juzups 
 

Darba kārtībā:  
 
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
    1.1. ….. iesniegums 
    1.2. …… iesniegums 
    1.3. …… iesniegums 
    1.4. ……. iesniegums 
    1.5. ……. iesniegums 
2. Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
3. Par īres līguma laušanu 
               3.1. …… iesniegums 
               3.2. ……. iesniegums 
               3.3. …….. iesniegums 
4. Par dzīvokļa piešķiršanu 
               4.1. …….. iesniegums 
               4.2. …….. iesniegums 
               4.3. …… iesniegums 
               4.4. ……. iesniegums 
               4.5. …… iesniegums 
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5. Par vienreizēju sociālo pabalstu 
6. Par piedalīšanos projektā “ Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” 
7. Par “ Lanķenes dīķa “ apsaimniekošanu. 
8. Par NĪ “Kungu iela …”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. sadalīšanu 
9. Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” aktivitātē  3.3.1.  
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

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

10.p. “Par dzīvokļa piešķiršanu” 
11.p. “Par dāvinājumu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu” 
12.p. “Par ceļu remontiem” 
 

1.p. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs  / 
 

1.1. ….. iesniegums 
Pamats: …, p.k. ….. dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 09.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/702, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu V99, 
par zemesgabalu ar nosaukumu “Kungu iela 30A”, kad. apz. 6492 006 0874, 0.1 ha platībā. 
Konstatēts: Zemesgabals “Kungu iela 30A”, ar kad. apz. 6492 006 0874, 1.0 ha platībā, ir piekritīgs  
Vaiņodes novada pašvaldībai, zemesgabals nav ierakstīts zemesgrāmatā, zemes lietošanas mērķis: 
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM 0101, nav starpgabals, iznomāts vairākām personām 
mazdārziņu ierīkošanai. Zemes nomas līgums V99, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0874, 0.1 ha 
platībā ar nosaukumu “Kungu iela 30A” noslēgts 31.12.2010. ar ….. Nomniekam nav parādsaistību pret 
Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 735, “Par 
publiskas personas zemes nomu”, 16.2.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V99, noslēgtu ar …., p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0874, ar nosaukumu “Kungu iela 30A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1 ha platībā līdz 
31.08.2020. 
1.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
1.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
1.2. …… iesniegums 
Pamats: ….., p.k. ……, dzīvojošas ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 14.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/710, ar lūgumu pagarināt zemes nomas 
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līgumu V109, par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. 
Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Nomniekam ir parādsaistības pret pašvaldību, bet ir noslēgts līgums par 
parāda atmaksu. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 735, “Par 
publiskas personas zemes nomu”, 16.2.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V109, noslēgtu ar …., p.k. ….., par zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.05 ha platībā līdz 
31.08.2020. 
1.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
1.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
1.3. ….. iesniegums 
Pamats: ….. p.k. ….., dzīvojošas ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 15.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/736, ar lūgumu pagarināt zemes nomas 
līgumu V114, par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.4 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. 
Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 735, “Par 
publiskas personas zemes nomu”, 16.2.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Sandra Grosberga ,) ; PRET – 

nav; ATTURAS – nav, 

Balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis  - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.3.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V124, noslēgtu ar ….., p.k. ….., par zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.4 ha platībā līdz 
31.08.2020. 
1.3.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
1.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
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1.4. ….. iesniegums 
Pamats: …., p.k. ….., dzīvojošas ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 03.08.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/801, ar lūgumu pagarināt zemes nomas 
līgumu V177, par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.03 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. 
Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 735, “Par 
publiskas personas zemes nomu”, 16.2.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.4.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V177, noslēgtu ar …., p.k. ….., par zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.03 ha platībā līdz 
31.08.2020. 
1.4.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
1.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
1.5. …… iesniegums 
Pamats: ….., p.k. ….., dzīvojošas ……., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 06.08.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/822, ar lūgumu pagarināt zemes nomas 
līgumu V153, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0805, ar nosaukumu Brīvības iela 8, 0.1 ha platībā. 
Konstatēts: Zemesgabals “Brīvības iela 8”, ar kad. apz. 6492 006 0805, 0.5 ha platībā, piekritīgs Vaiņodes 
novada pašvaldībai, nav ierakstīts zemesgrāmatā, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama 
zeme, NĪLM: 0101, nav starpgabals. Zemes gabals iznomāts vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai. 
Zemes nomas līgums V153, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0805, 0.1 ha platībā ar nosaukumu 
“Brīvības iela 8” noslēgts 31.12.2011. ar …..  Nomniekam nav parādsaistību pret Vaiņodes novada 
pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 735, “Par 
publiskas personas zemes nomu”, 16.2.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.5.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V153, noslēgtu ar …., p.k. ……, par zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0805, ar nosaukumu “Brīvības iela 8”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1 ha platībā līdz 
31.08.2020. 
1.5.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
1.5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
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2.p. 
Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

/ziņo: O. Jurjevs / 
 
Pamats: ….., p.k. …., dzīvojoša …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
17.08.2015, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/853, kurā viņš piekrīt pieņemt nomā 
zemesgabalu Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, ar kad. apz. ……., 4.0 ha platībā, kuru iepriekš 
nomāja….. 
Konstatēts: Zemesgabals “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. …., kopējā platība 9.0 ha, 
zemesgabals nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemesgabala lietošanas 
mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Konkrētajam zemesgabalam ar kad. apz. …, 4.0 
ha platībā, kuru iepriekš nomāja …., nav piekļuves iespējas, jo zemesgabalu no ceļa puses nomā …. un 
apkārt esošie zemesgabali ir privātīpašumi, kuri pieder …. un viens ….. Līdz ar to pēc Vaiņodes novada 
pašvaldības tautsaimniecības komisijas sēdes lēmuma Vaiņodes novada pašvaldība izteica piedāvājumu …. 
kā šī zemesgabala atlikušās daļas nomniekam un pieguļošo zemesgabalu īpašniekam un ….. kā pieguļošā 
zemesgabala īpašniecei nomāt zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. 
apz. …., 4.0 ha platībā, kuru iepriekš nomāja. 17.08.2015 saņemts iesniegums, kurš Vaiņodes novada 
pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/852, ar atteikumu nomāt zemesgabalu ar kad. apz. ….., 4.0 ha platībā. 
  
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 735, “Par 
publiskas personas zemes nomu”, 16.1.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Sandra Grosberga ,) ; PRET – 

nav; ATTURAS – nav, 

Balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis  - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Izdarīt grozījumus ar ….. 29.04.2011. noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. V210, 1.1. p., “5.0 ha” 
aizstājot ar “9.0 ha”. 
2.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 
2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 
 

3.p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

3.1. …..iesniegums 
Pamats: …. p.k. …., dzīvojošas ….., Vaiņode, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada domē 07.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/828, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli ar 
adresi …..,  Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. Parāds uz 17.08.2015. - EUR 391.84. Par parāda apmaksu ar 
komunālo nodaļu noslēgta vienošanās Nr. 2015/10. 

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka  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. 
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Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  …. p.k. …, par dzīvokli ….,Vaiņode, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 
ar 21.08.2015. 
3.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
3.2. ….. iesniegums 
Pamats: …. p.k. ….., dzīvojošas …. Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 31.07.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/796, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli  ar adresi 
…..Vaiņode  Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. Parādu nav. 

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka  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 – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.2.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  …. p.k. …, par dzīvokli …., Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. ar 
21.08.2015. 
3.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

3.3. … iesniegums 
Pamats: …  p.k. .., dzīvojošas …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 05.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/810, ar lūgumu lauzt īres līgumu uz  dzīvokli adresē 
Raiņa  iela …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., jo nepieciešama lielāka dzīvojamā platība. 
Parādu nav. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.3.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  … p.k. …, par dzīvokli …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   
3.3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
 
 
 



 
 
 
 

7 
 

4. p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
4.1. …. iesniegums 
Pamats: ….  p.k. …, dzīvojoša …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 10.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/833, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Kungu 
iela …dzīv…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Persona šajā adresē ir deklarējusi savu dzīvesvietu.   
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.1. Piešķirt …. p.k. …, dzīvokli Kungu iela ….,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   
4.1.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
4.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
4.2. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …, dzīvojošas  Raiņa iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 17.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/855, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Raiņa 
iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Persona šajā adresē ir deklarējusi savu dzīvesvietu.   
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.2.1. Piešķirt …. p.k. …, dzīvokli Raiņa iela …,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   
4.2.2. …  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
4.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

4.3. … iesniegums 
Pamats: …  p.k. …, dzīvojošas Raiņa iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 05.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/810, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Raiņa  
iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., jo nepieciešama lielāka dzīvojamā platība. 
Deklarēsies trīs personas. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
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palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.3.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli Raiņa ielā …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies trīs 
personas. 
4.3.2. ….  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
4.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
4.4. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …, dzīvojoša  …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 09.06.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/531, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli …Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Persona šajā adresē ir deklarējusi savu dzīvesvietu.   
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.4.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli ….,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   
4.4.2. …  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
4.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
4.5. …. iesniegums 
Pamats: ..  p.k. …., dzīvojošas “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 13.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/846, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli ….”  …., Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
Deklarēsies viena persona. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.5.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli “…”  .. dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies viena 
persona. 
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4.5.2. …..  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
4.5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

5. p. 
Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

…… 
 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 35. panta Sociālās palīdzības 
pabalstu veidi 3 daļa nosaka, ja ir pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus, it tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ( personas ) pamatvajadzību 
apmierināšanai. 

… 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1. Apmaksāt  …. p.k. …., ārstēšanās izdevumus Liepājas reģionālajā slimnīcā par  EUR 234.65 (divi 
simti trīsdesmit četri euro 65 centi) no pašvaldības sociālā budžeta 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 
6. p. 

Par piedalīšanos projektā “ Aplido, apceļo, apmīļo Latviju” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamatojoties uz to, ka trūkst informācijas par projekta organizatoriem un projektu, jautājuma izskatīšana 
tiek atlikta. Uzaicināt projekta autoru uz nākamo domes sēdi. 

 
7. p. 

Par “ Lanķenes dīķa “ apsaimniekošanu  

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Nepieciešamas sakārtot Vaiņodes novada pašvaldības īpašumu “ Lanķenes dīķis”, ar kadastra nr. 
6492 008 0090 ar kopējo platību 8.65 ha. “Lanķenes dīķis” pašlaik apsaimniekots netiek, dīķī ievērojami 
samazinājies ūdens daudzums. Apkārtējo zemju īpašnieki ir ieinteresēti, lai dīķis būtu apsaimniekots. Ir 
izrādīta interese par dīķa nomāšanu. Ir sagatavots apbūvēta zemes gabala “ Lanķenes dīķis” daļas nomas 
tiesību izsoles noteikumu projekts, kas būtu labojums, jo noteikumu projektā ir iestrādāts izsoles veids: 
rakstiska izsole. Nepieciešams izsoles noteikumus izstrādāt atbilstoši mutiskai  izsolei un papildināt 
personu loku, kam iespējams pieteikties nomas tiesību izsolei. Iznomājamā platība 4.6 ha. 
Nomas maksas sākumcena 1.5% apmērā no zemes vienības daļas kadastrālās vērtības, t.i. par EUR 48.30 
bez PVN. 
Atklāti balsojot:   
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PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

7.1. Uzdot domes juristei izstrādāt nomas tiesību izsoles noteikumus un līguma projektu Vaiņodes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma “ Lanķenes dīķis” daļai 4.6 ha platībā. 
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams domes juristei izpildei. 
 

8. p. 
Par NĪ “ Kungu iela ….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. sadalīšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 

Pamats: …. p.k. …, dzīvojoša Kungu ielā…. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
17.08.2015, Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/857,  ar lūgumu atdalīt no NĪ “Kungu iela 
…”, ar kad. apz. ….., 9,39 ha platībā, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemesgabalu ar kad. apz. 
…., 9.09 ha platībā. Atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu “Cakas”, noteikt zemes lietošanas 
mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. 
Konstatēts: NĪ “Kungu iela …”, kad. Nr. …., 9.09 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv no 
diviem zemesgabaliem – ar kad. apz. …, 0.3 ha platībā uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kad. apz. ….un 
zemes gabala ar kad. apz. …., 9.09 ha platībā. Abu zemesgabalu lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Īpašums pieder …. 
 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir 
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes 
gabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. 
Likuma 5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka 
zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 
1.p. nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes 
vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 
8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zem 
es vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes 
vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk - projektētās teritorijas), 
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)    sadalīšanai; 4) zemes 
konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski 
izmantojamām zemes platībām (teritorijām). Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts nosaka, vietējā 
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko 
pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja 
projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām.  
Pamatojoties uz 03.11.2009 MK noteikumiem Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumiem”, III. Adrešu 
piešķiršanas kārtība 12.) Novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas 
ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 5 (Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga ,) ; PRET 

– nav; ATTURAS – nav, 

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā 11.pants. 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Kungu iela …”, kad. Nr. …., 9.39 ha platībā, 
zemesgabalu ar kad. apz. …, 9.09 ha platībā. 
8.1.2. Atdalītajam zemesgabalam  ar kad. apz. …, 9.09 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Cakas” un noteikt 
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 0101. 
8.1.3. Atlikušajam zemesgabalam ar kad. apz. …, 0.3 ha platībā, saglabāt nosaukumu “Kungu iela …”, 
noteikt zemes lietošanas mērķi: Individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM: 0601. 
8.1.4. Zemes gabalam ar kad, apz. ….., 0.3 ha platībā un uz tā esošajām ēkām, saglabāt adresi: Kungu iela 
…., Vaiņode,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  
LV3435. 
8.1.5. Lēmuma izrakstam klāt pievienojama skice. 
8.1.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

 

9. p. 
Par dalību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” aktivitātē  3.3.1. 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto 
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām” . 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

9.1. Sagatavot projekta pieteikumu ERAF  fonda projekta darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” aktivitātē  3.3.1., ēkai ar adresi Brīvības iela 2A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

9.2. Atbildīgais par projekta sagatavošanu pašvaldības projektu vadītājs Oskars Zvejs. 

10. p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: …  p.k. …, dzīvojoša “…” Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 19.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/869, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Sanatorija “Vaiņode” 8 
dzīv. … , Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. …. Deklarēsies viena persona. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

10.1.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli Sanatorija “Vaiņode” 8 dzīv. … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
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Deklarēsies viena persona. 
10.1.2. Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un īri sākt aprēķināt no 01.01.2016. 
10.1.3. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
10.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

11.p. 
Par dāvinājumu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu 

/ziņo : V. Jansons/ 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 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 – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

11.1. Atbalstīt EUR 3.00 (trīs euro 00 centi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram skolēnam, kurš mācās: 
Vaiņodes vidusskolā, Vaiņodes Mūzikas skolā un Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”.  
11.2. Atbalstīt EUR 3.00 (trīs euro 00 centi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram Vaiņodes novadā 
deklarētam skolēnam, kurš mācās Vaiņodes internātpamatskolā un Purmsātu speciālā internātpamatskolā. 
11.3. Nauda iesniedzama klašu audzinātājiem. 
11.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

12.p. 
“Par ceļu remontiem” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Ir izstrādātas tāmes divu ceļu posmu remontam  – Vaiņodes novada Embūtes pagasta Vībiņos-  
Uzvaras ielas posmu un Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta Vaiņodē- Raiņa ielas posmu no pasta ēkas līdz 
novada domes ēkai. Nepieciešamas izsludināt cenu aptauju un iepirkumu.  
Lai uzklātu asfalta segumu Vienības ielā ir daudz papildus sagatavošanas darbu un nosacījumi, piemēram 
jāsakārto Lattelecom komunikācijas. Šobrīd tiek meklēts ātrākais risinājums. 
 
Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka  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 un 15. panta pirmās daļas 2. punktu   
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga ,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

12.1. Veikt remontdarbus ceļa segumiem Vaiņodes novada Embūtes pagasta Vībiņos -  Uzvaras ielas 

posmam un Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta Vaiņodē- Raiņa ielas posmam.  
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12.2. Uzdot iepirkumu komisijai sagatavot dokumentāciju cenu aptaujas un iepirkuma izsludināšanai. 

 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst.1600 

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                                    V. Jansons 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                                                    I. Pūlīte 
  
 
 
 
Protokols parakstīts 2015.gada 27. augustā. 
 

 
 


