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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. 15 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2014.gada 21. augustā 

 

Sēde sasaukta: plkst.1500 

 
Sēdi atklāj: plkst.1500 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

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

Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis 

 

Nepiedalās: Zigmunds Mickus ( pamatdarba dēļ) 

 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, izpilddirektors Egils 

Juzups 

 

Darba kārtība:  

1. Par NĪ izpirkšanu 
 1.1. Par zemesgabala “Vītoliņu ferma” izpirkšanu 

1.2. Par dzīvokļa “Celtnieku iela 4-15” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  

izpirkšana. 

2.Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
3. Par grozījumu 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” projektu 

4. Par skolēnu brīvpusdienām 

5. Par dāvinājumu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu. 
6. Par sociālo pabalstu uzturēšanās izmaksu segšanai “Sociālā atbalsta centrā  Vaiņode” 
7. Par Vaiņodes mūzikas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

8. Par dzīvokļa piešķiršanu 

9. Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sporta iela 3 dzīv.8,  
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu 
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Atklāti balsojot:   

 
PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

  Pievienot sēdes darba kārtībai papildjautājumus:       

 
10. Par dzīvokļa piešķiršanu. 

11. Par NĪ izvērtēšanu pašvaldību funkciju pildīšanai 

12. Par cirsmas pārdošanu izsolē 
13. Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku iela 4 dzīv.1, 

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu. 

 

Svītrot no izsludinātās sēdes darba kārtības 6.punktu, līdz jaunu apstākļu noskaidrošanai. 
 

1.p.  

Par NĪ izpirkšanu  

/ziņo : O. Jurjevs / 

 

1.1. Par zemesgabala “Vītoliņu ferma” izpirkšanu 
Pamats: … p.k. …. iesniegums saņemts 11.04.2014. Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/350, 

ar vēlmi izpirkt iznomāto zemesgabalu ar nosaukumu “Vītoliņu ferma”, kad. apz. ….., 0.6844 ha platībā, 

jo konkrētais zemesgabals ir starpgabals, kas robežojas ar manu īpašumu. 

  

Konstatēts: SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 

Liepāja, vērtējums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā, kurā novērtēts zemesgabals ar nosaukumu 
“Vītoliņu ferma”, kadastra apz. ….., 0.6844 ha platībā, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, 

Vaiņodes novadā, tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 22.jūlijā, aprēķināta: Eur 1105,00 

(Viens tūkstotis viens simts pieci euro,00 centi), izdevumi par NĪ uzmērīšanas darbiem EUR 

356.95( trīs simti piecdesmit seši euro,95 centi) 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, 4.pantu, atsevišķos gadījumos 

atsavināšanu var ierosināt (4),1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt 

zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas 
pieguļ viņu zemei; 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  2.1pants nosaka, ka (2) Zemesgabalus, kas nav 

atsavināmi saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma 
noteikumiem.3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu 

var atsavināt pārdodot par brīvu 5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu 

dod attiecīgā dome. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas 
veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas 

tiesību aprobežojumi. 

8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 

izveidota komisija vai sertificēta firma.  

Nosacītā cena–nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 

kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Pārdošana par brīvu cenu–mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par 

nosacīto cenu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.08.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes  
un 20.08.2014. Finanšu komitejas lēmumu 

  

 
 



3 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks, 
Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
1.1.1. Atsavināt ….., p.k. ….., zemesgabalu „Vītoliņu ferma”, ar kadastra apz. ….., 0.6844 ha platībā 

par EUR 1461.95 ( viens tūkstotis četri simti sešdesmit viens euro un 95 centi). 

1.1.2. Samaksu veikt līdz 2014. gada 30.septembrim, iemaksājot pašvaldības kasē vai ieskaitot kontā 
visu summu pilnā apmērā.  

1.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 
1.2. Par dzīvokļa “Celtnieku iela 4- 15” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  izpirkšanu 

Pamats: SIA “ Pasaule” reģ. nr. 42103000844 valdes locekļa …. juridiskā adrese Brīvības iela 45 A, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 17.04.2014. Vaiņodes novada domē, 

iereģistrēts ar Nr. 3-6/366, ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli Celtnieku iela 4 dzīv. 15 , Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., biroja telpu ierīkošanai. Par minēto dzīvokli noslēgts nomas līgums ar 

SIA ”Pasaule”. 

 
Konstatēts: SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 

Liepāja, vērtējums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar 

nosaukumu Celtnieku iela 4-15, dzīvokļa kadastra Nr….., kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, 

Vaiņodes novadā, sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 69.3 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošām 693/20489 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu ….. un no 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  … – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā. 

Tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 22. jūlijā, aprēķināta: Eur 1404.00 (Viens tūkstotis četri 
simti četri eiro,00 centi), NĪ inventarizācijas izmaksas EUR 99.96 (deviņdesmit deviņi euro, 96 centi)  

 

Pamatojoties 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 iepriekšminēto un 13.08.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

un 20.08.2014. Finanšu komitejas lēmumu 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.2.1. Atsavināt SIA “Pasaule”, reģ. Nr. 42103000844, nekustamo īpašumu „Celtnieku iela 4-15” 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvokļa kadastra Nr. …., par EUR 1503,96 (Viens tūkstotis 

pieci simti trīs eiro un 96 centiem).  

1.2.2. Samaksu veikt līdz 2014. gada 30.septembrim, iemaksājot pašvaldības kasē vai ieskaitot kontā 

visu summu pilnā apmērā.  
1.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

2.p 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo : O. Jurjevs / 

 

Pamats: …. p.k. …, dzīvojošas ….. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 03.07.2014, 
Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/682, ar vēlmi iznomāt zemi kopējā platībā 0,4 ha platībā, 

zemesgabalā ar nosaukumu “Starpgabals”, kad. apz.. …... 

Konstatēts: Zemesgabals “Starpgabals”, kad. apz…, 0,4 ha, iepriekš bija iznomāts ….ar kuru nomas 
līgums ir lauzts 26.06.2014. 

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 un 13.08.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 
Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Starpgabals”, kad. apz. 

…., 0.4 ha platībā 

2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31. augustam 

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

3. p. 

Par grozījumu 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” projektu 

/ziņo : A. Jaunzeme/ 

 

Pamatojoties uz 09.06.2014. tiesībsarga J. Jansona vēstuli Nr. 1-5/83, ar ieteikumu pašvaldībām izvērtēt 

iespējas noteikt atbilstošus palīdzības un atbalsta veidus audžuģimenēm, aizbildņiem, lai pilnvērtīgi 

nodrošinātu bērna tiesības uz atbilstošiem apstākļiem un aprūpi aizbildņa ģimenē, līdzīgi kā 

audžuģimenes, pašvaldības var atbalstīt arī aizbildņus, jo minētā grupa, salīdzinot ar audžuģimenēm, 

atrodas vēl nelabvēlīgākā situācijā valsts nepietiekama finansējuma dēļ. 

Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka pašvaldība ir viens no bērnu tiesību aizsardzības 

subjektiem, tai ir pienākums nodrošināt ārpusģimenes aprūpi tiem bērniem, kuriem uz laiku vai pastāvīgi 

nav savas ģimenes vai kurus viņu pašu interesēs nedrīkst atstāt šajā ģimenē. Likuma 27.panta trešajā un 

trešajā daļā noteikts, ka bērnam primāri tiek nodrošināta iespēja augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. 

Ārpusģimenes aprūpi bērnu aprūpes iestādē nodrošina, ja aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē nav 

piemērota konkrētam bērnam. No minētā izriet, ka pašvaldībai, lai nodrošinātu ārpusģimenes aprūpē 

nonākušo bērnu tiesības uzaugt ģimeniskā vidē – saņemt aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, jāgādā 
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par minēto aprūpes veidu pieejamību. Likuma 26.panta pirmajā daļā noteikts, ka valsts un pašvaldība 

atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.08.2014. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas un 20.08.2014. 

Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Izdarīt 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” sekojošus grozījumus: 

3.1.1. Izteikt noteikumu 22.punktu šādā redakcijā: 

“22. Tiesības saņemt pabalstu ir tām Vaiņodes novadā pastāvīgo dzīvesvietu deklarējušām 

ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam, daudzbērnu 

ģimenēm, audžuģimenēm,  aizbildņu ģimenēm, kuru bērni uzsāk mācības Vaiņodes vidusskolā 

un Vaiņodes internātpamatskolā 1.klasē, pēc iesnieguma saņemšanas un neizvērtējot ģimenes 

materiālo stāvokli.” 

3.1.2. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā: 

“25.Tiesības saņemt brīvpusdienas ir Vaiņodes novadā dzīvesvietu deklarējušo trūcīgo ģimeņu, 

maznodrošināto ģimeņu, daudzbērnu ģimeņu, audžuģimeņu, aizbildņu ģimeņu skolēniem.” 

3.1.3. Svītrot noteikumu 26.punktu. 

3.1.4. Svītrot noteikumu 27.punktu. 

3.1.5. Noteikumu 33.punktā aizstāt vārda salikumu “veselības un sociālo jautājumu komiteja” 

ar vārda salikumu “sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja”. 

3.1.6. Noteikumu 36.punktā aizstāt vārda salikumu “Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs” 

ar vārda salikumu “Vaiņodes novada pašvaldības Sociālais dienests” 

3.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.6 “ Grozījumi 2010. gada 25. februāra 

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

Vaiņodes novadā””. 

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

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

rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

4.p. 

Par skolēnu brīvpusdienām 

/ziņo : A. Jaunzeme/ 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu pašvaldībām ir šādas 
autonomās funkcijas: nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. 

25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12. “ Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Vaiņodes novadā" 24.”punkta otro daļu pabalsta apmēru bērniem brīvpusdienu apmaksai 
apstiprina Vaiņodes novada domes sēdē. 

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1. Piešķirt pusdienu maksas atvieglojumus personām, kuras iesniegušas iesniegumu Vaiņodes 
novada sociālās palīdzības dienestā un atbilst 2010.gada 25.februāra Saistošo noteikumu Nr.12 „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” VI nodaļai: 

4.1.1. 4.klasei 100% apmērā no pusdienu maksas; 

4.1.2. no 5.klases līdz 9.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas; 
4.1.3. no 10.klases līdz 12.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas izvērtējot katru gadījumu 

atsevišķi; 

4.1.4.  5-gadnieki, 6-gadnieki 100% apmērā no ēdināšanas izmaksām. 
4.1.5. Pirmsskolas izglītības iestādē, bērniem līdz 5 gadiem, piešķirt ēdināšanas maksas 

atvieglojumus ēdināšanas izmaksām, personām, kuras atbilst trūcīgas personas statusam, 

maznodrošinātas personas statusam, daudzbērnu ģimenei, aizbildņu ģimenei, audžuģimenei un 

ir iesniegušas iesniegumu Vaiņodes novada sociālajā dienestā, ja pirmsskolas izglītības iestādi 
apmeklē: 

 4.1.6.  divi bērni 25% apmērā no ēdināšanas izmaksām; 

 4.1.7. trīs un vairāk bērni 50% apmērā no ēdināšanas izmaksām. 
4.2. Lēmums ir spēkā līdz jauna domes lēmuma pieņemšanai 

4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 

5.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 –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 
Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
5.1. 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”.  

5.2. 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. 

5.3. Nauda iesniedzama klašu audzinātājiem. 

5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

7.p 

Par Vaiņodes mūzikas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

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. 
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Atklāti balsojot:   

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 
Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

7.1. Apstiprināt Vaiņodes mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša līdzfinansējumu 

2014./2015.m.g.: 

1) par vienu bērnu    EUR 7.00 (septiņi euro, 00centi) 

2) par diviem bērniem, par katru    EUR 6.00 (seši euro, 00 centi) 

3) par trijiem un vairāk bērniem, par katru  EUR 4.00 (četri euro,00 centi) 

7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

8.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

  

Pamats: … p.k…… iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 24.07.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-

6/760 ar lūgumu piešķirt dzīvokli Kalnu ielā … dz.… Vībiņi,  Embūtes  pag., Vaiņodes nov. 
Deklarēsies 1 cilvēks. 

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, un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt 

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Atklāti balsojot:   

 
PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Piešķirt ….. p.k. …, dzīvokli Kalnu ielā .. dz….. Vībiņi,  Embūtes  pag Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov. Deklarēsies viens cilvēks. 

8.2. …. līdz 30.09.2014. noslēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par 

dzīvojamās platības izmantošanu . 

8.3. Lēmuma izraksts iesniedzams  Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 

9.p. 

Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Sporta iela 3 dzīv. 8, 

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu 

/ziņo : O. Jēkabsons/ 

 

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā 

ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu 

dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību .   

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

53.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā: 

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma veidošanas dokumentiem: 
a) kadastra numuru, 

b) nekustamā īpašuma nosaukumu, ja pašvaldība tādu ir piešķīrusi, 

c) kadastra subjektam piederošās domājamās daļas, 

d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas, 
e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu; 
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Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma 

domājamā daļa — daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas 

platībai attiecībā pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo 

platību; 

Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu . 

“ Sporta iela 3- 8” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un noteikt kopīpašuma 77/1000 domājamo 

daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes un šķūņa ēkas ar kad. apz. ….. Sporta iela 3, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Sporta iela 3 dzīvoklis Nr.8 

ar kadastra apz. ….. ir kopīpašuma 77/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes 

un šķūņa ēkas ar kad. apz. ….., Sporta iela 3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Liepājas 

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu 

speciālistam O. Jēkabsonam  

9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401, viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

10.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: …. p.k. ….. iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 20.08.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-

6/846 ar lūgumu piešķirt dzīvokli Kalna ielā …., Vaiņode,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

 

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, un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt 

palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
10.1. Piešķirt …., p.k. ….., dzīvokli Kalna ielā …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  

10.2. …… līdz 30.09.2014. noslēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par 

dzīvojamās platības izmantošanu . 

10.3. Lēmuma izraksts iesniedzams  Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā 

 

11. p. 

Par NĪ izvērtēšanu pašvaldību funkciju pildīšanai 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

1. NĪ “ Pienotava” kad nr. …..  sastāv no 2 stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, zeme 

0.47  ha. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 3821.00 
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Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet pašvaldība minēto nekustamo īpašumu 

neapsaimnieko. 

Minētā dzīvojamā ēka un palīgceltnes ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas 
ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī novērstu ar vides drošību 

saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta. Ierosinājums ir šo 

NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 
 

2. NĪ “ Kalna iela 2” kad nr. ….  sastāv no 1- stāva 4- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.116  ha. NĪ 

kadastrālā vērtība  EUR 3117.00 Nekustamais īpašums ir piekritīgs vai pieder Vaiņodes novada 

pašvaldībai 
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet pašvaldība minēto nekustamo īpašumu 

neapsaimnieko. 

Minētā dzīvojamā ēka un palīgceltnes ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas 
ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī novērstu ar vides drošību 

saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta. Ierosinājums ir šo 

NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 

 
3. NĪ “ Ķiršu iela 5” kad nr. …..  sastāv no 1- stāva 2- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.101  ha. NĪ 

kadastrālā vērtība  EUR 2711.  

Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet pašvaldība minēto nekustamo īpašumu 
neapsaimnieko. 

Minētā dzīvojamā ēka un palīgceltnes ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas 

ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī novērstu ar vides drošību 
saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta. Ierosinājums ir šo 

NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 

 

4. NĪ “ Kalna iela 4” kad nr. …… sastāv no 1- stāva 3- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.127  ha. NĪ 
kadastrālā vērtība  EUR 2786.00  

Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet pašvaldība minēto nekustamo īpašumu 

neapsaimnieko. 
Minētā dzīvojamā ēka un palīgceltnes ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas 

ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī novērstu ar vides drošību 

saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta. Ierosinājums ir šo 
NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 

 

5. NĪ “ Mālkalne 2” kad nr. ….. sastāv no 2- stāvu 4- dzīvokļu dzīvojamās ēkas un trīs palīgceltnēm, 

zeme 0.61  ha. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 7395.00. Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada 
pašvaldībai, bet pašvaldība minēto nekustamo īpašumu neapsaimnieko. 

Minētā dzīvojamā ēka un palīgceltnes ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas 

ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī novērstu ar vides drošību 
saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta. Ierosinājums ir šo 

NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 

 

6. NĪ “ Bērziņi”” kad nr. ….. sastāv no 2- stāvu 4- dzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes 0.6992  ha. NĪ 
kadastrālā vērtība  EUR 6647.00. Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet 

pašvaldība minēto nekustamo īpašumu neapsaimnieko. 

Ierosinājums ir šo NĪ pārdot . 
 

 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. 
Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, kā arī 

kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai 

mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama 

īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 
6.2 pants. Publiskas personas nekustamā īpašuma pārvaldīšana, (1) Publiskas personas nekustamā 

īpašuma pārvaldīšana ir šā īpašuma valdītāja uzdevums, kas ietver pienākumu nodrošināt nekustamā 
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īpašuma lietošanu un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un veicināt tā uzlabošanu. 

 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  

4.pants (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. 
5.pants (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). (5) Ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētajām personām, institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), nosūta tām 
atsavināšanas paziņojumu. 

(6) Ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā, 

kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt 
nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm 

personām. 

45.pants (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, 
par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.  

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

 
01.02.2011. MK noteikumi Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”, 

2.punkts, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta ceturtajā daļā norādītās personas 

(turpmāk – atsavināšanas ierosinātāji) publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas 
ierosinājumu (turpmāk – atsavināšanas ierosinājums) iesniedz:2.3. attiecīgajā pašvaldībā, ja ierosina 

atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu; 

3.punkts Atsavināšanas ierosinājumu iesniedz rakstiski. Atsavināšanas ierosinājumā norāda šādu 

informāciju: 
3.1. atsavināšanas ierosinātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un pilsonību (fiziskai personai) vai 

juridiskās personas nosaukumu un vienotās reģistrācijas numuru; 

3.2. atsavināšanas ierosinātāja deklarētās dzīvesvietas vai juridisko adresi un citu adresi, kurā persona 
ir sasniedzama; 

3.3. atsavināšanas ierosināšanas tiesisko pamatu atbilstoši likumam; 

3.4. atsavināmā publiskas personas nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru. 

5. punkts Ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu 
iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, ierosinājumu paraksta īrnieks 

(īrnieki, ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis) vai viņa ģimenes loceklis. Atsavināšanas ierosinājumam 

pievieno: 
5.1. atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

5.2. īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem 

iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu; 
5.3. atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – 

īres līgumu); 

5.4. izziņu par īres un komunālo maksājumu parāda esību vai neesību. 

11.punkts Pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas sabiedrībā, aģentūrā vai pie attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas, kā arī šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas, 

ņemot vērā šo noteikumu 8.punktā minētos nosacījumus: 11.4. atvasinātas publiskas personas 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p8
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=56863
http://likumi.lv/doc.php?id=5490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p5
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p6
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p8
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lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par 

pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

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

Balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis - Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešami sekojoši nekustamie īpašumi: 
11.1.1. NĪ “ Pienotava” kad nr. ….  sastāv no 2 stāvu 3 dzīvokļu dzīvojamās ēkas un 

palīgceltnes, zeme 0.47  ha. 

11.1.2. NĪ “ Kalna iela 2” kad nr…..  sastāv no 1- stāva 4- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 
0.116  ha. 

11.1.3.  NĪ “ Ķiršu iela 5” kad nr. …..  sastāv no 1- stāva 2- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 

0.101  ha. 

11.1.4. NĪ “ Kalna iela 4” kad nr. …. sastāv no 1- stāva 3- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 
0.127  ha. 

11.1.5. NĪ “ Mālkalne 2” kad nr. …. sastāv no 2- stāvu 4- dzīvokļu dzīvojamās ēkas un trīs 

palīgceltnēm, zeme 0.61  ha. 
11.1.6. NĪ “ Bērziņi” kad nr. …… sastāv no 2- stāvu 4- dzīvokļu dzīvojamās ēkas un zemes 

0.6992  ha. 

11.2. Uzsākt atsavināšanas procesu piedāvājot īrniekiem izpirkt dzīvokļa īpašumus. 

11.3. 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. 

 

12.p. 

Par cirsmas pārdošanu izsolē 

/ziņo: V. Jansons / 

 

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.  
14. panta otrā daļas 3.punktu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 

mantu; 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.  

 

Vaiņodes novada pašvaldībai piederoša cirsma kopējā platībā 4.8 ha, kas atrodas nekustamajā īpašumā 

„Krūklīši”, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 
 

Atklāti balsojot:   

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 
Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
12.1. Veikt pašvaldībai piederošā īpašumā „Krūklīši”, kad.nr. 6492 002 0064, kailcirti:  

 12.1.1. kvartāls /  nogabals Nr.5, 1.9 ha platībā; 

 12.1.2. kvartāls /  nogabals Nr.6, 2.9 ha platībā; 
 

12.2. Lēmums iesniedzams Dienvidkurzemes virsmežniecības Grobiņas birojā ciršanas apliecības 
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saņemšanai, atbildīgais par lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Egils Juzups. 

12.3. Uzdot domes juristam izstrādāt cirsmas izsoles noteikumus. 

 
13.p. 

Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku iela 4 dzīv. 1, 

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu 

/ziņo : O. Jēkabsons/ 

 

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā 

ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu 

dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību .   

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

53.pantu. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā: 

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma veidošanas dokumentiem: 

a) kadastra numuru, 

b) nekustamā īpašuma nosaukumu, ja pašvaldība tādu ir piešķīrusi, 

c) kadastra subjektam piederošās domājamās daļas, 

d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas, 
e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu; 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma 

domājamā daļa — daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas 

platībai attiecībā pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo 

platību; 

Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Celtnieku iela 4 dzīv. 1, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Celtnieku iela 4 dzīv.1 ar 

kadastra apz. …… ir kopīpašuma 928/20489 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, 

zemes Celtnieku iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Liepājas 

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu 

speciālistam O. Jēkabsonam  

13.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401, viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

 
Sēdi slēdz plkst. 1620 

 

Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:    /paraksts/  I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 28. augustā. 


