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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. 18 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2014.gada 23. oktobrī 

 

Sēde sasaukta: plkst.15
00 

 

Sēdi atklāj: plkst.15
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

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

 

Nepiedalās: Sandra Ķempe (slimības dēļ.), Zigmunds Mickus ( pamatdarba dēļ) 

 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektora vietniece, jurists- Evita Vanaga 

 

Darba kārtība:  

1. Par Saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā 

teritorijā 2015. gadā” projektu 

2. Par zemes nomas līguma laušanu 

2.1. …. iesniegums 

2.2. …. iesniegums 

3. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

3.1. …. iesniegums 

3.2. …. iesniegums 

3.3. …. iesniegums 

3.4. … iesniegums 

4. Par valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla G0 punkta ierīkošanu 

5. Par dzīvokļa piešķiršanu 

5.1…..iesniegums 

5.2….. iesniegums 

5.3…..iesniegums 

5.4…..iesniegums 

6. Par deklarētās dzīvesvietas  anulēšanu 

7. Par vienreizēju sociālo pabalstu  

   7.1. …. iesniegums 

   7.2. …. iesniegums 

mailto:dome@vainode.lv


2 
 

8. Par NĪ “Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu. 

9. Par īres līguma laušanu Sanatorija 8 dzīv. -… Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot  papildjautājumus:       

 

10.punktu  “ Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu” 

10.1. Ceriņu iela 21 dzīv. 2 ,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

10.2. Celtnieku 4 dzīv. 20 ,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

10.3. Celtnieku iela 4 dzīv.3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

10.4. Vienības iela 8 dzīv. 6 , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

11. punktu “ Par īres līguma laušanu” 

12. punktu “ Par dzīvokļa piešķiršanu’’ 

13.punktu “ Par Vaiņodes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam projektu” 

14. punktu “ Par Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020. gadam projektu” 

15. punktu “ Par līdzfinansējumu Vaiņodes novada jauktajam korim adventes mūzikas festivālā Prāgā” 

16. punktu “ Par  līdzfinansējumu Vaiņodes pensionāru apvienībai.” 

 

1.p. 

  Par  Saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada 

administratīvajā teritorijā 2015. gadā” projektu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 

Iesniegts saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā 

teritorijā 2015. gadā” lēmumprojekts. 

 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums – Saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana 

Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2015. gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem; 

2. Īss projekta satura izklāsts – Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9
1
 

apakšpunktu, ar nekustamo īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 

pārsniedz 25 m
2
 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, 

izņemot garāžas; 

 5. panta 3. daļas Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem , Pašvaldības var izdot saistošos 

noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. 

Šādi saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu – Noteikumu projektam nav tiešas 

ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā - Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada 

administratīvās teritorijas deklarētie iedzīvotāji un Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā esoši NĪ 

īpašnieki. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām – Institūcija, kurā 

privātpersona var vērsties ir saistošo noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome; Saistošo noteikumu 

izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pamatojoties uz  

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9
1 
apakšpunktu, 5.panta (3) daļu, 

Pamatojoties iepriekšminēto un 15.10.214. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas un 23.10.2014. 

Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.8 „Nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2015. gadā”, nosakot: (Pielikums Nr. 1) 

1.1.1. Saistošie noteikumi nosaka vienotu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2015. gadā. 

1.1.2. Saistošie noteikumi ir spēkā no 2015.gada 01.janvāra un līdz 2015.gada 31.decembrim. 

1.1.3. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā  teritorijā 2015.gadā neaplikt ar nekustamā  

īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m², izņemot garāžas. 

1.1.4. Piešķirt atvieglojumus, personām (pašām vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam, ja ir trīs vai 

vairāk nepilngadīgi bērni vecumā no 18 līdz 24 gadiem, ja bērns turpina mācīties vai studēt 

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

samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi nekustamā īpašuma nodokļa objektiem —dzīvojamām 

mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu 

grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, 50% apmērā no nekustamā 

īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā EUR 426.86 par personu. 

 

2.p. 
Par zemes nomas līgumu laušanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 

2.1. …… iesniegums 

Pamats:…….p.k. ……, …….., Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 30.09.2014. 

Vaiņodes novada domē iereģistrēts  ar Nr. 3-6/1000, ar vēlmi atteikties no nomas zemes ar 01.01.2015. 

Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. E32, noslēgts ar …. p.k. ….., 2010. gada 15. martā, par zemesgabala 

ar kad. apz. 6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.06 ha platībā. Nekustamā īpašuma 

nodoklis un nomas maksa par 2014. gadu ir nomaksāti un uz šo brīdi personai nav nodokļu parādu. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 15.10.214. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1.1. Lauzt ar 2014. gada 31. decembri zemes nomas līgumu E32 noslēgtu ar ….. p.k. ……., par 

zemesgabalu ar nosaukumu “ Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, 0.06 ha platībā. 

2.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

2.2. …. iesniegums 

Pamats: …., p.k. …., dzīvojošas …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov, iesniegums saņemts 30.09.2014. 

Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar Nr. 3-6/998 ar vēlmi lauzt zemes nomas līgumu Nr. V130, par 

zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, ar kad. apz. 6492 005 1120, 0.02 ha 

platībā. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz 6492 005 1120, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”, 0.02 ha platībā, ir iznomāts …. no 16.07.2010 un spēkā ir  līdz 31.12.2017. Nekustamā īpašuma 

nodoklis un nomas maksa par 2014. gadu ir nomaksāti un uz šo brīdi personai nav parādu. 
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Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu , kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 15.10.214. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.2.1. Lauzt ar 31.10.2014.  zemes nomas līgumu V130, noslēgtu 16.07.2010. ar …., p.k. ….,  2010.gada 16. 

jūlijā ar par zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. Nr. 6492 005 1120, 

0.02 ha platībā.  

2.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

3.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 

3.1. ….. iesniegums 

Pamats: ……, p.k. ….. dzīvojošas …., Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

01.10.2014. Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1005, ar lūgumu iznomāt mazdārziņu no 2015. 

gada 1. janvāra, kuru iepriekš iznomāja …... 

Konstatēts: Zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 6454 004 0361, 

0.06 ha platībā, kuru līdz 31.10.2014. izmanto …… Par minēto zemes gabalu ir iesniegts iesniegums par 

līguma laušanu. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 15.10.214. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. ….., par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 

nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.06 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 

3.1.2. Zemes nomas līgums spēkā no 01.01.2015. līdz 01.01.2020. 

3.1.3. Zemes nomas līgumam pievienojama klāt zemesgabala skice. 

3.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

3.2. …. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā adrese: …., iesniegums saņemts 02.09.2014. Vaiņodes novada domē, 

iereģistrēts ar Nr. 3-6/901, ar lūgumu iznomāt zemes gabalus ar nosaukumu “Baznīcas iela 7B”, ar kadastra 

apzīmējumu 6492 006 0992, 0.4 ha platībā un zemesgabalu  ar nosaukumu “Baznīcas iela 7C”, ar kad. apz. 

6492 006 0220, 0.28 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0992, ar nosaukumu “Baznīcas iela 7B, 0.4 ha platībā, un 

zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0220, ar nosaukumu “Baznīcas iela 7C” 0.28 ha platībā, abi zemesgabali 

atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  un ir piekritīgi Vaiņodes novada pašvaldībai.  Zemes gabali 

nav ierakstīti zemesgrāmatā. Lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme. Informācija par 
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pieteikšanos zemes nomai bija publicēta Vaiņodes novada mājaslapā un izlikta Vaiņodes novada pašvaldības 

telpā uz ziņojuma dēļa, pieteikšanās termiņš bija no 01.09.2014–30.09.2014, uz iepriekš minētajiem 

zemesgabaliem bija pieteicies viens kandidāts.  

Ja uz zemes gabalu ir pieteicies viens pretendents izsoli nerīko, bet nosaka nomas maksu 1.5% no kadastrālās 

vērtības plus viens solis t.i. pie nomas maksas tiek pieskaitīti 10% no 1,5% no kadastrālās vērtības. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 15.10.214. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. …., par zemesgabaliem ar kad. apz. 6492 006 0992, ar 

nosaukumu “Baznīcas iela 7B”, 0.4 ha platībā un zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0220, ar nosaukumu 

“Baznīcas iela 7C”, 0.28 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 
3.2.2. Noteikt nomas maksu 1,65 % no kadastrālās vērtības. 

3.2.3.Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 31.10.2019. 

3.2.4. Zemes nomas līgumam pievienojama klāt zemesgabala skice. 

3.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

3.3. …. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

25.06.2014 Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar Nr. 3-6/634,  ar vēlmi nomāt daļu no zemesgabala ar kad. 

apz. 6454 001 0063, ar nosaukumu “Blažģa ezera liegums”, veicot uzmērījumus konstatēta platība 5,0 ha. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6454 001 0063, ar nosaukumu “Blažģa ezera liegums”, kopējā platība 

95.8 ha, ir zeme zemes reformas pabeigšanai, šis zemesgabals ietilpst aizsargājamā zonā un zemesgabala 

apsaimniekošana jāveic atbilstoši Natura 2000 plānam, līdz ar to ir ierobežota saimnieciskā darbība. 

Zemesgabala daļa 5.00 ha platībā ir uzmērīta un to ir iespējams iznomāt uz 1 gadu. Informācija par 

pieteikšanos zemesgabala nomai bija publicēta Vaiņodes novada mājaslapā un izlikta Vaiņodes novada 

pašvaldības telpā uz ziņojuma dēļa, pieteikšanās termiņš bija no 01.09.2014. – 30.09.2014. uz iepriekš 

minēto zemesgabalu bija pieteicies viens kandidāts. Ja uz zemes gabalu ir pieteicies viens pretendents izsoli 

nerīko, bet nosaka nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības plus viens solis t.i. pie nomas maksas tiek 

pieskaitīti 10% no 1,5% no kadastrālās vērtības. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 15.10.214. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu 

 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, 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: 
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3.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 001 0063, ar nosaukumu 

“Blažģa ezera liegums” 5.0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

3.3.2. Noteikt nomas maksu 1,65 % no kadastrālās vērtības. 

3.3.3. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 31.10.2015. 

3.3.4. Noteikt zemesgabala apstrādāšanu lauksaimniecības vajadzībām ar ierobežotu saimniecisko darbību. 

3.3.5. Zemes nomas līgumam pievienojama klāt zemesgabala skice. 

3.3.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

3.4. …… iesniegums 

Pamats: …., p.k. …, dzīvojošas ….., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov, iesniegums saņemts 30.09.2014. 

Vaiņodes novada domē , ar vēlmi turpināt nomāt  zemesgabalu  ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”, ar kad. apz. 6492 005 1120, 0.04 ha platībā, piemājas dārziņa uzturēšanai. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz 6492 005 1120, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”, 0.04 ha platībā, bija iznomāts kopš 16.07.2010 un spēkā bija līdz 31.07.2015.  

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta  otrās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 15.10.2014. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgā 

palīgsaimniecība Jaunmājas”, ar kad. apz. 6492 005 1120, 0.04 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 

3.4.2. Noteikt zemes nomas līguma darbības termiņu līdz 31.10.2019. 

3.4.3. Zemes nomas līgumam pievienojama klāt zemesgabala skice. 

3.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

4.p. 
Par valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla G0 punkta ierīkošanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 

Pamats: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Reģ. Nr. 90002065000, juridiskā adrese: O. Vācieša 

iela 43, Rīga, LV-1004, iesniegums saņemts 16.10.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-

6/1053, ar lūgumu iznomāt zemi Vaiņodes novada, Vaiņodes pagasta, “Ābelītes 1” ūdens attīrīšanas stacijas 

teritorijā, kad. Nr. 6492 006 0134, valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla 0 klases punkta (G0 

punkts) ierīkošanai 9 m
2
 platībā, valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla G0 punkta ierīkošanai, 

noslēdzot savstarpēju zemes nomas līgumu. Ņemot vērā, ka G0 punkta ierīkošana tiek plānota ar mērķi to 

izmantot ilglaicīgā laika periodā, lūdzam izskatīt iespēju minēto zemes platību iznomāt uz vismaz 30 gadiem 

vai ilgāk. 

Lūdzam Vaiņodes novada domi atļaut G0 punkta ierīkošanu, kā arī nepieciešamo elektronisko sakaru tīkla 

izveidi un elektroenerģijas tīkla pieslēguma izveidi. Vienlaikus lūdzam izvērtēt iespēju zemes nomas līgumā 

paredzēt arī infrastruktūras (elektronisko datu pārraides un elektroenerģijas tīkls) izveides, uzturēšanas un 

saistīto pakalpojumu nosacījumus un apmaksas kārtību pēc bāzes stacijas uzstādīšanas G0 punktā. Ņemot 

vērā, ka G0 punkta ierīkošanas pirmo etapu nepieciešams pabeigt jau 2014. gadā, lūdzam izskatīt šajā vēstulē 

minēto jautājumu un informēt Aģentūru par pieņemto lēmumu pēc iespējas ātrākā laikā. 

Konstatēts: NĪ ar kad Nr. 6492 006 0134 ar nosaukumu “Ābelītes 1” ir piekritīgs Vaiņodes novada 

pašvaldībai, zemesgrāmatā nav ierakstīts, uz konkrētā zemesgabala ar nosaukumu “Ābelītes 1”, kad. apz. 

6492 006 0674, kopējā platība 0.2399 ha, atrodas Ūdens attīrīšanas stacija. 

G0 tīkla bāzes stacijas uzkrās globālās pozicionēšanas datus nepārtrauktā diennakts režīmā ilgā laika periodā, 

kuri tiks izmantoti zinātniskām vajadzībām, kartogrāfiskās informācijas sagatavošanai, valsts aizsardzības 
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funkciju nodrošināšanai un ģeodēzisko mērījumu veikšanai, kas nepieciešama, piemēram mērniecības un 

būvniecības vajadzībām. Ir sagatavots būvprojekts G0 punkta ierīkošanai, kurš ir pievienots pielikumā. 

 

MK 2011. gada 23. novembra noteikumiem Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfiskās karšu 

sistēmas noteikumi” , Ģeotelpiskās informācijas likuma 12. panta piekto un sesto daļu un MK 2013. gada 9. 

jūlija noteikumiem Nr. 384 “Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums”.  

Pamatojoties uz 15.10.214. Tautsaimniecības  attīstības jautājumu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1. Atļaut   Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai, reģ. Nr. 90002065000  G0 punkta ierīkošanu, 

kā arī nepieciešamo elektronisko sakaru tīklu izveidi un elektroenerģijas tīkla pieslēguma izveidi uz 

zemesgabala ar nosaukumu “Ābelītes 1”, kad. apz. 6492 006 0674, 0.0009 ha platībā. 

4.2. Noteikt Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru  Reģ. Nr. 90002065000 par elektronisko datu 

pārraides un elektroenerģijas tīkla izveides un uzturēšanas pakalpojumu izdevumu sedzēju. 

4.3. Slēgt zemes nomas līgumu ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru par zemesgabalu ar 

nosaukumu “Ābelītes 1”, kad. apz. 6492 006 0674, 0,0009 ha platībā. 

4.4. Noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz 31.10.2044. 

4.5. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības. 

4.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

5.p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

5.1. Par …. iesnieguma izskatīšanu 

Pamats: …. , p.k. …, dzīvojoša Auguste .. dzīv. .., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

Vaiņodes novada domē 06.10.2014, Nr. 3-6/1028, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Auguste … 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 –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1.1. Piešķirt  …. , p.k. …, dzīvokli Auguste .. dzīv…., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., deklarēsies viena 

persona.         

5.1.2. Dzīves vieta jādeklarē līdz 30.11.2014. 

5.1.3. ….. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

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

 

5.2. Par …… iesnieguma izskatīšanu 



8 
 

Pamats: …., p.k. …, dzīvojošas “…” Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 

domē 23.10.2014, Nr. 3-6/1072, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Ceriņu iela .. dzīv….., Vaiņode, 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 –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.2.1. Piešķirt …, p.k. … dzīvokli Ceriņu iela .. dzīv…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., deklarēsies 

viena persona.         

5.2.2. Dzīves vieta jādeklarē līdz 30.11.2014. 

5.2.3. ….. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

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

 

5.3. Par …. iesnieguma izskatīšanu 

Pamats: … , p.k. …., dzīvojošas ..Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 

domē 30.10.2013, Nr. 3-6/1044 , ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Raiņa iela … dzīv….., Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. Deklarēsies divas 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 palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.3.1. Piešķirt…., p.k. …., dzīvokli Raiņa iela… dzīv…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 

deklarēsies divas personas.         

5.3.2. Dzīves vieta jādeklarē līdz 30.11.2014. 

5.3.3. …… slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

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

 

5.4. Par ….. iesnieguma izskatīšanu 

Pamats: … . saņemts Vaiņodes novada domē 23.10.2013, Nr. 3-6/1074 , ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Ceriņu 

iela …dzīv…..., Vaiņodes, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

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” 
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Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.4.1. Piešķirt …. p.k. …, dzīvokli Ceriņu iela … dzīv…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

5.4.2. ….. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

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

 

6.p. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamats: …. iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 24.09.2014., iereģistrēts ar  

Nr.3-6/983, ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu ….  p.k. …,  kurš deklarējis savu dzīvesvietu Vaiņodes 

novada, Embūtes pagasta ….”. Minētā persona šajā adresē nedzīvo. 

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

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

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

tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

(2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais 

īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz 

laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata 

dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē 

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

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

persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs personas dzīvesvietu var 

reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, 

līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā 

pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā 

pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) 

Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma 

apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.1. Anulēt …  p.k. …, deklarēto dzīvesvietu …… Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

6.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

6.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

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

Lielā ielā 4, Liepājā. 

6.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
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7.p. 
Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo: E. Dolbina/ 

7.1. Par ….. iesnieguma izskatīšanu 

Pamats : … p.k….. iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 16.10.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1054 ar 

lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu muguras operācijas izdevumu segšanai.   

 

 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  trešā daļa ja ir 

apmierināts 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. 

2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem  

Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet 

ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas 

cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  

33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 

izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz 15.10.2014. Sociālo , izglītības  un kultūras jautājumu komitejas un 23.10.2014. Finanšu 

komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.1.1. Piešķirt …  p.k. …, vienreizēju sociālo pabalstu 30 % apmērā no operācijas izmaksām, t.i., EUR 

245.10 (divi simti četrdesmit pieci euro 10 centi) no sociālā budžeta. 

7.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 

7.2. Par ……iesnieguma izskatīšanu. 

 

……. 

 

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. 2010.gada 25.februāra 

Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, 

pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 

neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 

pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  

33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 

izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz 15.10.2014. Sociālo , izglītības  un kultūras jautājumu komitejas un 23.10.2014. Finanšu 

komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:   
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PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.2.1. Piešķirt …. p.k. …. ikmēneša pabalstu EUR 40.00 ( četrdesmit euro 00 centi) apmērā zāļu iegādei 

sākot ar 2014. gada oktobra mēnesi no sociālā budžeta. 

7.2.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 

izpildei. 

 

8.p. 
Par NĪ “ Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo: E. Vanaga / 

 

Pamatojoties uz 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr. 15., 12. punktu “ Par cirsmas 

pārdošanu izsolē 20.10.2014. notika Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “ Krūklīši” cirsmas 

izsole. Cirsmas izsolei bija reģistrējušies četri pretendenti: 

1.) SIA “ Metsa Forest Latvija” ar piedāvājuma summu EUR 48 476.00 

2.) SIA “ ZUSA” ar piedāvājuma summu EUR 35 200 

3.) SIA “ R GRUPA” ar piedāvājuma par summu EUR 44 577.00 

4.) SIA “ UNICENTRS” ar piedāvājuma par summu EUR 56 505.00 

 

Ar 17.10.2014. rīkojumu Nr. 10-03-s izveidotā cirsmas izsoles komisija nolemj : apstiprināt par cirsmas 

izsoles uzvarētāju, nosolītāju SIA “ UNICENTRS”, reģ. Nr. LV42103025551 ar nosolīto summu EUR 

56 505.00. 

 

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 un 14. panta 2. daļas 3.p.  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 23.10.2014. Finanšu komitejas lēmumu  
 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Apstiprināt 2014.gada 20.oktobra  Nekustamā īpašuma “ Krūklīši”, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.  

izsoles protokolu ( pielikums Nr.2) 

8.2. Slēgt cirsmas pirkuma līgumu ar nosolītāju SIA “ UNICENTRS”, Reģ. Nr. LV42103025551, par 

nosolīto summu EUR 56 505 ( piecdesmit seši tūkstoši pieci simti pieci euro  00 centi) 

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības juristam un pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 

 

 

 

9.p. 
Par īres līguma laušanu Sanatorija 8. dzīv…. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

/ziņo: E. Vanaga / 

 

……… 

 

 Atklāti balsojot:   
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PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Lauzt ar 23.10.2014. īres līgumu noslēgtu ar  …. p.k……, par dzīvokli Sanatorija 8 dzīv. …., Vaiņode, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā .  
 

10.p. 

Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 

10.1. Dzīvoklim Ceriņu iela 21-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

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; 

8. 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 “ Ceriņu iela 21-2”, Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. un noteikt kopīpašuma 7380/14150 domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un  

zemes kad. apz. 6492 006 0626, Ceriņu iela 21-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.1.1 Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Ceriņu iela 21 dzīvoklis Nr.2 

ar kadastra apz. 6492 006 0626 001 002, ir kopīpašuma 7380/14150 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0626 001 un  zemes ar kad. apz. 6492 006 0626, Ceriņu iela 21-2, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

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

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu speciālistam O. 

Jēkabsonam  

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

10.2. Dzīvoklim Celtnieku iela 4-20, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

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: 
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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; 

8. 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 4-20”, Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. un noteikt kopīpašuma domājamo daļu 360/20489 no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 

zemes ar kad. apz. 6492 006 0520, Celtnieku iela 4-20, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.2.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Celtnieku iela 4 dzīvoklis 

Nr.20 ar kadastra apz. 6492 006 0520 001 020, ir kopīpašuma 360/20489 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0520 001 un  zemes ar kad. apz. 6492 006 0520, Celtnieku iela 4-20, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

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

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu speciālistam O. 

Jēkabsonam  

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

10.3. Dzīvoklim  Celtnieku iela 4-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

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; 

8. 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 4-3”, Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. un noteikt kopīpašuma domājamo daļu 928/20489 no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 

zemes ar kad. apz. 6492 006 0520, Celtnieku iela 4-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Atklāti balsojot:   
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PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.3.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Celtnieku iela 4 dzīvoklis 

Nr.3 ar kadastra apz. 6492 006 0520 001 003, ir kopīpašuma 928/20489 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0520 001 un  zemes ar kad. apz. 6492 006 0520, Celtnieku iela 4-3, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

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

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu speciālistam O. 

Jēkabsonam  

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

10.4. Dzīvoklim  Vienības iela 8 - 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

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; 

8. 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 “Vienības iela 8-6”, Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. un noteikt kopīpašuma domājamo daļu 556/5242 no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes 

ar kad. apz. 6492 006 0112 un šķūņa ēkas ar kad. apz. 6492 006 0112 002, katlu mājas ar kad. apz. 6492 006 

0112 003, Vienības  iela 8-6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.4.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Vienības iela 8 dzīvoklis Nr.6 

ar kadastra apz. 6492 006 0112 001 006, ir kopīpašuma 556/5242 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0112 001,  zemes ar kad. apz. 6492 006 0112 un šķūņa ēkas ar kad. 

apz. 6492 006 0112 002, katlu mājas ar kad. apz. 6492 006 0112 003 Vienības iela 8-6, Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov.  

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

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu speciālistam O. 

Jēkabsonam  

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

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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11.p. 

Par īres līguma laušanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

Pamats: …. , p.k. …., dzīvojoša …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 

novada domē 20.10.2014, Nr. 3-6/1064 , ar lūgumu lauzt īres līgumu uz dzīvokli Celtnieku iela …dzīv. …., 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 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 –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Lauzt ar 31.10.2014. īres līgumu noslēgtu ar  ….  p.k. ….,par dzīvokli Celtnieku iela …dzīv. …, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā . 

 

 

12.p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamats: ….., p.k. ……., dzīvojoša Celtnieku iela …. dzīv….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 

iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 22.10.2014, Nr. 3-6/1070, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Celtnieku 

iela …. dzīv. …..., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

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 –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

12.1. Piešķirt …..  p.k. …., dzīvokli Celtnieku iela …. dzīv…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

12.2.. ……  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

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

 

13.p. 

“ Par Vaiņodes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam projektu” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 14. panta pirmās daļas pirmo punktu pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 
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teritorijas plānojumu, nodrošināt teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma 

administratīvo pārraudzību.  

Deputāti iepazīstas ar Vaiņodes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2015.-2030 gadam projektu. 

Nepieciešams izdarīt vairākus precizējumus, tos  nosūtīt izstrādātājam SIA “ Reģionālie projekti”, labojumu 

veikšanai. 

 

14. p. 

“ Par Liepājas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-2020. gadam projektu” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Liepājas RAS valdes loceklis Normunds Niedols prezentē  Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas 

plānu 2014.-2020. gadam.( Pielikums Nr.3 ) 

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 un 15. panta pirmās daļas 1. punktu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

14.1. Apstiprināt Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-2020. gadam.  

14.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Liepājas RAS un Vaiņodes novada komunālai nodaļai. 

 

15. p. 

“ Par līdzfinansējumu Vaiņodes novada jauktā kora dalībai adventes mūzikas festivālā Prāgā ” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Vaiņodes novada jauktais koris pieteicis dalību adventes mūzikas festivālā Prāgā. Kopējo izmaksu 

tāme : EUR 7342 

 

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 un 15. panta pirmās daļas 5 punktu un  23.10.2014. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

15.1. Līdzfinansēt Vaiņodes novada jauktā kora dalību adventes mūzikas festivālā Prāgā par summu ne 

lielāku par EUR 3808.00  ( trīs tūkstoši astoņi simti astoņi euro 00 centi) no pamatbudžeta. 

15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 

16. p. 

“ Par līdzfinansējumu Vaiņodes pensionāru apvienībai ” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
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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 –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

16.1. Piešķirt finansējumu Vaiņodes pensionāru apvienībai  EUR 60,00 ( sešdesmit euro,00 centi) apmērā no 

pamatbudžeta. 

16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17
30

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/   V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/   I. Pūlīte 

 

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada  30. oktobrī 

 

 


