LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.18
Vaiņodes novada Vaiņodē
2019. gada 17. decembrī
Sēde sasaukta plkst.1600
Sēdi atklāj plkst.1810
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Vita Barakauska
Piedalās deputāti – Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds
Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame
Nepiedalās: Arturs Blumbergs (pamatdarbs).
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, finanšu speciālists Ingus Silnieks,
juriste Evita Vanaga
Sēdes darba kārtība:
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
1.1./…/ iesniegums
1.2./…/ iesniegums
1.3. /…/ iesniegums
1.4. /…/ iesniegums
1.5. /…/ iesniegums
1.6./…/ iesniegums
1.7. /…/ iesniegums
1.8. /…/ iesniegums
1.9. /…/ iesniegums
1.10. /…/ iesniegums
1.11. /…/ iesniegums
1.12. /…/ iesniegums
1.13. /…/ iesniegums
1.14. /…/ iesniegums
1.15. /…./ iesniegums
1.16. /…/ iesniegums
1.17. /…/ iesniegums
1.18. /…/ iesniegums
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1.19. /…/ iesniegums
1.20. /…/ iesniegums
1.21. /…/ iesniegums
1.22. /…/ iesniegums
1.23. /…/ iesniegums
1.24. /…/ iesniegums
1.25. /…/ iesniegums
1.26. /…/ iesniegums
1.27. /…/ iesniegums
1.28. /…/ iesniegums
1.29. /…/ iesniegums
1.30. /…/iesniegums
1.31. /…/ iesniegums
1.32. /…/ iesniegums
1.33. /…/ iesniegums
1.34. /…./ iesniegums
1.35. /…/ iesniegums
2. Par zemes nomas līguma laušanu
2.1./…/ iesniegums
2.2./…/ iesniegums
2.3./…/ iesniegums
2.4. /…./ iesniegums
2.5. /…/ iesniegums
2.6. /…/ iesniegums
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu
3.1./…/ iesniegums
3.2. /…/ iesniegums
3.3. /…/ iesniegums
3.4. /…/ iesniegums
3.5. /…./ iesniegums
3.6. /…/ iesniegums
3.7. /…/ iesniegums
3.8. /…/ iesniegums
3.9. /…/ iesniegums
3.10. /…/ iesniegums
4. Par grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā
4.1. /…/ iesniegums
4.2. /…/ iesniegums
4.3. /…/ iesniegums
5. Par nekustamā īpašuma /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sadalīšanu un sadalīšanas projekta
apstiprināšanu.
6. Par slēgtās medību nomas tiesību izsoles rīkošanu
7. Par zemes gabala “Embūtes Senleja””, 10.77 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
8. Par zemes gabala “Taurētājkalns”, 14.37 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par zemes gabalu “Lauku ganības” daļu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9.1. zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0193 daļa, 8.5 ha platībā
9.2. zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0193 daļa, 6.0 ha platībā
10. Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 6-8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu
11. Par /…/ iesnieguma izskatīšanu.
12. Par finansiālo atbalstu fondam “Sibīrijas Bērni”.
13. Par projekta ”Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā
noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju
vajadzībām” (stacijas ēka) realizāciju.
14. Par izmaiņām Vaiņodes novada domes amatu sarakstā un darba algās ar 2020. gada 1. janvāri.
15. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 30.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.
4 ”Vaiņodes novada pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plāns 2019. gadam.”
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16. Par kustamā īpašuma “Traktora K701” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu.
17. Par “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” likumprojekta izskatīšanu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību.
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/

1.p.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/ziņo: Oļegs Jurjevs/

1.1. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 28.10.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/986, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumus NR. /…/ , par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums
6454 003 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām un līgumu Nr./…/, par zemesgabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kad. apz. 6454 004 0361, 0.12 ha platībā uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums ar /…/ :
 Nr. /…/ noslēgts 2010. gada 22. decembrī, par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra ganības”,
ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
 Nr. /…/ noslēgts 2010. gada 15. martā, par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”,
ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.12 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1.1 Pagarināt zemes nomas līgumus noslēgtus ar /…/, p.k /…/, 2010. gada 22.decembra ar Nr. /…/,
par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām un 2010. gada 15. marta ar Nr. /…/, par
zemesgabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.12 ha platībā, mazdārziņa
vajadzībām, līdz 31.12.2024..
1.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.1.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
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1.2. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 06.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1010, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492
006 0659, 0.05 ha platībā, mazdārziņas vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 16.jūlijā, par zemes gabalu ar
nosaukumu “Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.05 ha platībā, mazdārziņa
vajadzībām. Parādu zemes nomas un NĪN parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.2.1 Pagarināt 2010. gada 16. jūlija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Ābelītes”, kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., 0.05 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42 gadā, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.2.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.3. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1078, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/ , par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 08. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.3.1 Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…./, par zemes
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gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.3.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.3.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.3.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.4. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1067, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.03 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 06. aprīlī. martā par zemes gabalu
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.03 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.4.1 Pagarināt 2010. gada 06. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.03 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām..
1.4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.4.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.4.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.4.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.4.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.5.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

1.5. /…./ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1066, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgums NR. /…/ , par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2014. gada 11. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.06 ha platībā,
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palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.5.1 Pagarināt 2014. gada 11. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām..
1.5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.5.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.5.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.5.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.5.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.5.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.6. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…./, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1063, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.5 ha palīgsaimniecības vajadzībām un 0.12 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2014. gada 11. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha un 0.12 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.6.1 Pagarināt 2014. gada 11. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.5 ha palīgsaimniecības un 0.12 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. līdz 31.12.2024..
1.6.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.6.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.6.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.6.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.6.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
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1.6.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.7. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1063, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/ , par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 12. maijā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.7.1 Pagarināt 2010. gada 12. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām..
1.7.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.7.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.7.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.7.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.7.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.7.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.8. /…/
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1064, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 08. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
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PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme, Zigmunds Mickus,
Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
NEPIEDALĀS - Oļegs Jurjevs,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.8.1 Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.8.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.8.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.8.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.8.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.8.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.8.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.9. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /.../, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1061, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.034 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 12. maijā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.034 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.9.1 Pagarināt 2010. gada 12. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.034 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.9.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
1.9.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.9.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.9.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.9.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.9.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.10

/…/ iesniegums

Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
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saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1060, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām, un par zemesgabalu “Vībiņu ganības”, kad. apz.
6454 004 0096, 0.5 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 12. maijā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā un par zemes
gabalu “Vībiņu ganības”, kad. apz. 6454 004 0096, 0.5 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.10.1 Pagarināt 2010. gada 12. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām, un par zemes gabalu “Vībiņu ganības”, kad. apz.
6492 004 0096, 0.5 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 31.12.2024..
1.10.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.10.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.10.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.10.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.10.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.10.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.11

/…/ iesniegums

Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1059, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/ , par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums
6454 004 0303, 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un 1.0 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām
uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 08. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.04 ha un 1.0 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.11.1 Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
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Vaiņodes nov., 0.04 ha mazdārziņa vajadzībām un 1.0 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām, līdz
31.12.2024..
1.11.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.11.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.11.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.11.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.11.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.11.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.12

/…/ iesniegums

Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1058, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2013. gada 04. februārī par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.12.1 Pagarināt 2013. gada 04. februāra zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.5 ha platībā, līdz 31.12.2024., palīgsaimniecības vajadzībām..
1.12.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.12.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.12.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.12.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.12.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.12.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.13. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1057, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.03 ha mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 06. aprīlī par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.03 ha palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.13.1 Pagarināt 2010. gada 06. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.03 ha platībā līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām..
1.13.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.13.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.13.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.13.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.13.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.13.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.14. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1056, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/ , par zemes gabalu “Centra mājas”, kadastra apzīmējums 6454
004 00238, 0.04 ha mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 06. aprīlī par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mājas”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0238, 0.04 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.14.1 Pagarināt 2010. gada 06. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mājas”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0238, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.04 ha platībā līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām..
1.14.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.14.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.14.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.14.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.14.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.14.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

11

1.15. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1055, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2013. gada 08. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.06 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.15.1 Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.15.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.15.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.15.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.15.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.15.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.15.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.16. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1054, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E7 ar Sandru Meiri noslēgts 2010. gada 08. martā par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.16.1 Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
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1.16.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.16.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.16.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.16.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.16.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.16.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.17. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1053, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 08. aprīlī par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.17.1 Pagarināt 2010. gada 08. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.17.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.17.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.17.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.17.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.17.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.17.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.18/…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1041, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mājas”, kadastra apzīmējums 6454
004 0238, 0.06 ha mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 12. maijā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mājas”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0238, 0.06 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
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21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.18.1 Pagarināt 2010. gada 12. maijā zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mājas”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0238, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.18.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.18.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.18.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.18.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.18.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.18.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.19. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1051, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.12 ha mazdārziņa vajadzībām un par zemes gabalu “Vībiņu ganības” ar kad. apz. 6454
004 0096, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 15. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.12 ha platībā un par zemes
gabalu ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, kad. apz. 6454 004 0096, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.19.1 Pagarināt 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.12 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un par zemesgabalu “Vībiņu ganības”, ar kad.
apz. 6454 004 0096, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.5 ha platībā palīgsaimniecības
vajadzībām, līdz 31.12.2024..
1.19.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.19.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.19.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.19.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.19.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
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1.19.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.20. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1050, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.03 ha mazdārziņa vajadzībām un par zemes gabalu “Vībiņu ganības” ar kad. apz. 6454
004 0096, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 06. aprīlī par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.03 ha platībā un par zemes
gabalu ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, kad. apz. 6454 004 0096, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.20.1 Pagarināt 2010. gada 06. aprīlī zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.03 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un par zemesgabalu “Vībiņu ganības”, ar kad. apz. 6454
004 0096, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām, līdz
31.12.2024.
1.20.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.20.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.20.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.20.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.20.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.20.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.21. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1048, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 12. maijā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.06 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.21.1 Pagarināt 2010. gada 12. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.21.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.21.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.21.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.21.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.21.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.21.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.22. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1047, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabaliem “Centra mazdārziņi”, ar kad. apz. 6454
004 0361, 0.03 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004
0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 01. aprīlī par zemes gabaliem ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, 0.03 ha platībā un “Centra ganības”, ar
kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret
Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.22.1 Pagarināt 2010. gada 01. aprīlī zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabaliem “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, 0.03 ha platībā mazdārziņa vajadzībām, un
„Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.5
ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.22.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.22.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.22.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.22.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.22.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.22.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
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1.23. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1046, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.06 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5
gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 15. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.06 ha un 0.5 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.23.1 Pagarināt 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām,
līdz 31.12.2024.
1.23.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.23.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.23.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.23.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.23.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.23.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.24. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1045, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.09 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/, p.k. /…/, noslēgts 2010. gada 15. martā par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.09 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.24.1 Pagarināt 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
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zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.09 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.24.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.24.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.24.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.24.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.24.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.24.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.25. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1044, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mājas”, kadastra apzīmējums 6454
004 0238, 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/, p.k. /…/, noslēgts 2010. gada 11. maijā par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra mājas”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0238, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.25.1 Pagarināt 2010. gada 11. maijā zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mājas”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0238, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.25.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.25.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.25.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.25.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.25.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.25.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.26. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1043, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/, p.k. /…/, noslēgts 2010. gada 28. maijā par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.26.1 Pagarināt 2010. gada 28.maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.26.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.26.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.26.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.26.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.26.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.26.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.27. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1042, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5
gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 8. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.04 ha un 0.5 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.27.1 Pagarināt 2010. gada 8. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un 0.5 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām, līdz
31.12.2024.
1.27.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.27.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.27.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.27.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.27.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
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1.27.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.28. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/10437, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums 6454
004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 15. martā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.28.1 Pagarināt 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k/…/, par zemes
gabalu „Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.5 ha platībā, līdz 31.12.2024., palīgsaimniecības vajadzībām.
1.25.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.28.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.28.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.28.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.28.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.28.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.29. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1034, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/, p.k. /…/, noslēgts 2010. gada 06. aprīlī par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.06 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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1.29.1 Pagarināt 2010. gada 06. aprīlī zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.06 ha platībā mazdārziņa vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.29.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.29.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.29.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.29.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.29.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.29.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.30. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1038, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/, p.k. /…/, noslēgts 2010. gada 08. martā par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.30.1 Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr./…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.30.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.30.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.30.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.30.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.30.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.30.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.31. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1040, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un par zemes gabalu “Jaunie Vībiņu Eglieni”,
kad. apz. 6454 004 0225, 0.3 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/, p.k. /…/, noslēgts 2010. gada 06. maijā par zemes

21

gabaliem ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā
un “Jaunie Vībiņu Eglieni” , kad. apz. 6454 004 0225, 0.3 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.31.1 Pagarināt 2010. gada 06. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabaliem „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā mazdārziņu
vajadzībām un “Jaunie Vībiņu Eglieni”, kad. apz. 6454 004 0225, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.3 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.31.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.31.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.31.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.31.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.31.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.31.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.32. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1035, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR./…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.03 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/, p.k. /…/, noslēgts 2010. gada 20. jūlijā par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.03 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.32.1 Pagarināt 2010. gada 20. jūlija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.03 ha platībā mazdārziņa vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.32.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.32.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.32.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.32.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
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tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.32.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.32.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.33. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1065, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/ , par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha mazdārziņa vajadzībām un par zemes gabalu “Vībiņu ganības” ar kad. apz. 6454
004 0096, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 08. aprīlī par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā un par zemes
gabalu ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, kad. apz. 6454 004 0096, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.33.1 Pagarināt 2010. gada 08. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un par zemesgabalu “Vībiņu ganības”, ar kad.
apz. 6454 004 0096, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības
vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.33.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.33.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.33.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.33.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.33.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.33.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.34. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1049, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumus NR. /…/, par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējums
6454 004 0303, 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām un zemes nomas līgumu Nr. E31, par zemes
gabalu “Centra ganības”, ar kad. apz. 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz
5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums ar /…/:
 Nr. /…/, noslēgts 2010. gada 12. maijā par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra ganības”, ar
kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.04 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
 Nr. /…/,noslēgts 2010. gada 15. martā par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra ganības”, ar
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kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret
Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.34. Pagarināt zemes nomas līgumus noslēgtus ar /…/, p.k /…/, 2010. gada 15.marta līgumu ar Nr. /…/,
par zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām un 2010. gada 12. maija līgumu ar Nr. /…/,
par zemesgabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.34.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.34.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.34.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.34.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.34.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.34.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
1.35. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 25.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1108, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. /…/, par zemes gabalu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums
6454 004 0361, 0.04 ha mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…./ noslēgts 2010. gada 28. maijā par zemes gabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, 0.04 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.35.1 Pagarināt 2010. gada 08. 28. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.04 ha platībā mazdārziņa vajadzībām, līdz 31.12.2024.
1.35.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.35.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.35.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.35.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
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tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.35.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.35.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
2.p.
Par zemes nomas līguma laušanu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs /

2.1. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 18.10.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/384, ar lūgumu lauzt
zemes nomas līgumu Nr. /…/, par zemesgabalu ar nosaukumu “Darbnīcas”, kadastra apzīmējums 6492
006 0990, 0.012 ha platībā, kas iznomāts V rindas garāžas Nr. 16 uzturēšanai, ar 31.12.2019.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2013. gada 9. augustā, par zemes gabalu ar
nosaukumu “Darbnīcas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0990, 0.012 ha platībā, garāžas uzturēšanai.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
nekustamais īpašums “Darbnīcas”, kadastra Nr. 6492 006 0990, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 6492 006 0990, kopējā platībā 7,8030 ha, iznomāts vairākām personām, ēku uzturēšanai.
Zemesgabals sastāv no 3,2199 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 1,5687 ha krūmāji, 0,0333 ha
zem ūdens, 2,2575 ha zem ēkām, 0,3583 ha zem ceļiem, 0,3653 ha citas zemes. Nekustamais īpašums
nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1.1. Lauzt 2013. gada 9.augusta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemesgabalu ar nosaukumu „Darbnīcas” , kadastra apzīmējums 6492 006 0990, 0.012 ha platībā, kas
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 2019. gada 31. decembri.
2.1.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
2.2. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 21.08.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/727, ar lūgumu lauzt
zemes nomas līgumu Nr. V155, par zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības
Jaunmājas”, kadastra apzīmējums 6492 004 0132, 0.5 ha platībā, kas palīgsaimniecības vajadzībām.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 20.jūlijā, par zemes gabalu ar
nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0132, 0.5 ha
platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
nekustamais īpašums “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kadastra Nr. 6492 004 0125, kurš
sastāv no 22 zemesgabaliem. Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6492 004 0132 ar kadastra, kopējā
platībā 11,9 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no 11,9 ha lauksaimniecībā
izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada
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pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.2.1. Lauzt 2010. gada 20. jūlija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemesgabalu ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kadastra apzīmējums 6492 004
0132, 0.5 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 2019. gada 31. decembri.
2.2.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
2.3. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 12.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1027, ar lūgumu lauzt
zemes nomas līgumu Nr. /…/, par zemesgabalu ar nosaukumu “Lejas parks”, kadastra apzīmējums 6454
004 0114, 0.1218 ha platībā, kas iznomāts ēkas uzturēšanai, jo ēka nodota citai personai lietošanā.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2015. gada 06. martā, par zemes gabalu ar
nosaukumu “Lejas parks”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0114, 0.1218 ha platībā, ēkas uzturēšanai.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Nekustamais īpašums “Lejas parks”, kadastra Nr. 6454 004 0022, kurš sastāv no zemesgabala ar kad.
apz. 6454 004 0114. Zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0114, kopējā platībā 3.1 ha, iznomāts vairākām
personām. Zemesgabals sastāv no 2.5 ha - zem ēkām esošas zemes un 0.6 ha - cita veida zemes.
Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes
lietošanas mērķis: lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūves zeme, NĪLM:1003.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.3.1. Lauzt 2015. gada 06. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemesgabalu ar nosaukumu „Lejas parks” , kadastra apzīmējums 6454 004 0114, 0.1218 ha platībā, kas
atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., ar 2019. gada 31. decembri.
2.3.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.3.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
2.4. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 20.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1095, ar lūgumu lauzt
zemes nomas līgumu Nr. /…/, par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 36A”, kadastra apzīmējums
6492 006 0875, 0.1350 ha platībā, kas bija iznomāts mazdārziņa vajadzībām.
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Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2015. gada 27. novembrī, par zemes gabalu
ar nosaukumu “Raiņa iela 36A”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0875, 0.1350 ha platībā, mazdārziņa
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Nekustamais īpašums “Raiņa iela 36A”, kadastra Nr. 6492 006 0875. Zemes gabals ar kad. apz. 6492
006 0875 ar kadastra, kopējā platībā 2.0 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no 2.0
ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, zeme
zemes reformas pabeigšanai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.4.1. Lauzt 2015. gada 27. novembra zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemesgabalu ar nosaukumu „Raiņa iela 36A” , kadastra apzīmējums 6492 006 0875, 0.1350 ha platībā,
kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 2019. gada 31. decembri.
2.4.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.4.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
2.5. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 25.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1118, ar lūgumu lauzt
zemes nomas līgumu Nr. /…/, par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492
006 0659, 0.04 ha platībā, kas bija iznomāts mazdārziņa vajadzībām.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2017. gada 19. maijā, par zemes gabalu ar
nosaukumu “Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.04 ha platībā, mazdārziņa
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kadastra Nr. 6492 006 0125, 16.02 ha. Zemes gabals ar kad. apz. 6492
006 0659 ar kadastra, kopējā platībā 16.02 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no
15.59 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha zem ceļiem esošas zemes. Nekustamais īpašums
ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.5.1. Lauzt 2017. gada 19. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemesgabalu ar nosaukumu „Ābelītes” , kadastra apzīmējums 6492 006 0659, 0.04 ha platībā, kas
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 2019. gada 31. decembri.
2.5.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.5.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
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2.6. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 02.12.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1152, ar lūgumu lauzt
zemes nomas līgumu Nr. /…/, par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492
006 0659, 0.1 ha platībā, kas bija iznomāts mazdārziņa vajadzībām.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2017. gada 11. maijā, par zemes gabalu ar
nosaukumu “Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.1 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kadastra Nr. 6492 006 0125, 16.02 ha. Zemes gabals ar kad. apz. 6492
006 0659 ar kadastra, kopējā platībā 16.02 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no
15.59 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha zem ceļiem esošas zemes. Nekustamais īpašums
ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.6.1. Lauzt 2017. gada 11. maija zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par
zemesgabalu ar nosaukumu „Ābelītes” , kadastra apzīmējums 6492 006 0659, 0.1 ha platībā, kas atrodas
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 2019. gada 31. decembri.
2.6.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.6.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.p.
Par zemes nomas līguma slēgšanu
/ziņo: Komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs/

3.1./…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 18.10.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/952, ar lūgumu
iznomāt zemes gabala, ar nosaukumu “Darbnīcas”, kadastra apzīmējums 6492 006 0990, 0.012 ha
platībā, 5. rindas, garāžas Nr. 16 uzturēšanai uz pieciem gadiem.
Konstatēts: : nekustamais īpašums “Darbnīcas”, kadastra Nr. 6492 006 0990, kurš sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0990, kopējā platībā 7,8030 ha, iznomāts vairākām
personām, ēku uzturēšanai. Zemesgabals sastāv no 3,2199 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes,
1,5687 ha krūmāji, 0,0333 ha zem ūdens, 2,2575 ha zem ēkām, 0,3583 ha zem ceļiem, 0,3653 ha citas
zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai.
Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3. punktu.
Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.1.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Darbnīcas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0990, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., 0,012 ha platībā, līdz 31.12.2024., 5. rindas garāžas Nr. 16, uzturēšanai.
3.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā,
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
3.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.2. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 21.08.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/728, ar lūgumu
iznomāt zemes gabala, ar nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kadastra apzīmējums
6492 004 0132, 0.5 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām līdz 31.01.2022.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kadastra Nr. 6492 004
0125, kurš sastāv no 22 zemesgabaliem. Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6492 004 0132 ar
kadastra, kopējā platībā 11,9 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no 11,9 ha
lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.2.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0132, kas
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.5 ha platībā, līdz 31.01.2021., mazdārziņa vajadzībām.
3.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
3.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.2.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
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3.3. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1069, ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0.05
ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, uz pieciem gadiem, kuru iepriekš nomāja /…/.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0361, 2.43 ha platībā. Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004
0361, kopējā platībā 2.43 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no 2.43 ha
lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.3.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.05 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
3.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
3.3.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.3.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.3.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.4. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1068, ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0.06
ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, uz pieciem gadiem, kuru iepriekš nomāja /…./.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0361, 2.43 ha platībā. Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004
0361, kopējā platībā 2.43 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no 2.43 ha
lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.4.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
3.4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
3.4.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.4.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.4.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.4.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.4.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.5. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1071, ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0.03
ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, uz pieciem gadiem, kuru iepriekš nomāja /…/.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0361, 2.43 ha platībā, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes novadā.
Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platībā 2.43 ha, iznomāts vairākām
personām. Zemesgabals sastāv no 2.43 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums
nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.5.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.03 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
3.5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
3.5.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.5.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.5.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.5.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.5.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
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3.6. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1072, ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0.03
ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, uz pieciem gadiem, kuru iepriekš nomāja /…/.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0361, 2.43 ha platībā, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes novadā.
Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platībā 2.43 ha, iznomāts vairākām
personām. Zemesgabals sastāv no 2.43 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums
nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.6.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…./, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.03 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
3.6.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
3.6.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.6.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.6.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.6.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.6.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.7. /…/ iesniegums
Pamats: /…./, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1039, ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0.03
ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, uz pieciem gadiem.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0361, 2.43 ha platībā, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes novadā.
Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platībā 2.43 ha, iznomāts vairākām
personām. Zemesgabals sastāv no 2.43 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums
nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.7.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.03 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
3.7.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
3.7.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.7.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.7.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.7.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.7.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.8. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 22.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1103, ar lūgumu
iznomāt zemes gabalu, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0.045
ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, uz pieciem gadiem, kuru iepriekš nomāja /…/.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0361, 2.43 ha platībā, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes novadā.
Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platībā 2.43 ha, iznomāts vairākām
personām. Zemesgabals sastāv no 2.43 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums
nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.8.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.045 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
3.8.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
3.8.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.8.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.8.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.8.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.8.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.9. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
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saņemts 22.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1112, ar lūgumu
iznomāt zemes gabala daļu, ar nosaukumu “Lejas parks”, kadastra apzīmējums 6454 004 0114, 0.1218
ha platībā, ēkas uzturēšanai, uz pieciem gadiem, kuru iepriekš nomāja /…/.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Lejas parks”, kadastra Nr. 6454 004 00022, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0114, 3.1 ha platībā, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes novadā.
Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0114, kopējā platībā 3.1 ha, iznomāts vairākām personām.
Zemesgabals sastāv no 2.5 ha – zem ēkām un pagalmiem esošas zemes, 0.6 ha – cita veida zemes.
Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes
lietošanas mērķis: lauksaimnieciska rakstura apbūve, NĪLM:1103.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.9.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Lejas parks”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0114, kas atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., 0.1218 ha platībā, līdz 31.12.2024., ēku uzturēšanai.
3.9.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā,
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
3.9.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.9.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.9.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.9.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.9.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
3.10. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
22.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1150, ar lūgumu iznomāt
zemes gabala daļu, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kadastra apzīmējums 6492
005 1120, 0.1 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām, uz pieciem gadiem, kuru iepriekš nomāja brālis /…/
Konstatēts: nekustamais īpašums “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” kadastra Nr. 6492 001 0125,
kurš sastāv no 22 zemesgabaliem. Zemesgabals ar kad. apz. 6492 005 1120, 1.3 ha platībā, atrodas
Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā. Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6492 005 1120, kopējā platībā
1.3 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no 1.3 ha – lauksaimniecībā izmantojamas
zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai.
Zemes lietošanas mērķis: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:1103.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.10.1. Ar 2020. gada 01. janvāri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par daļu no zemes gabala
ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 005 1120, kas
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atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
3.10.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
3.10.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.10.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
3.10.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.10.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.10.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
4.p.
Par grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā
/ziņo: komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs/

4.1. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1052, ar lūgumu
izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā Nr. /…/ samazinot platību no 0.06 ha uz 0.04 ha par zemes
gabalu ar nosaukumu “Vībiņu parks”, ar kad. apz. 6454 004 0036, un pagarināt zemes nomas līgumu uz
pieciem gadiem.
Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 08. martā, par zemesgabalu ar
nosaukumu “Centra mājas”, kad. apz. 6454 004 0144, 0.04 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām, bet
jābūt zemes gabalam ar nosaukumu “Vībiņu parks”, ar kad. apz. 6454 004 0036, 0.04 ha. Līgumā
norādīts nepareizs zemesgabala nosaukums un kad. apz., 6454 004 0144, kura vietā ir jābūt “Vībiņu
parks”, ar kad. apz. 6454 004 0036.
Nekustamais īpašums “Vībiņu parks”, kadastra Nr. 6454 004 0082, kurš sastāv no zemesgabala ar adresi
Lauku iela 8, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6454 004 0036, 6.23 ha platībā, atrodas
Embūtes pag., Vaiņodes novadā. Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0238, kopējā platībā
2.3515 ha. Zemesgabals sastāv no 1.49 ha - zem ūdens esošas zemes, 0.08 ha - zem ceļiem esoša zeme,
4.66 ha - cita veida zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes
novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.1.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumā Nr. /…/, noslēgtā ar /…/, p.k. /…/,
1.1. punktā aizstājot vārdus un ciparus “zemesgabalā ar kad. apz. 6454 004 0144, 0.06 ha platībā” uz
“zemesgabalā “Vībiņu parks ” ar kad. apz. 6454 004 0036, 0.04 ha platībā’.
4.1.2. Pagarināt 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Vībiņu parks”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0036, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
0.04 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
4.1.3. Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4.1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
4.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
4.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

35

4.2. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1073, ar vēlmi
atteikties no viena mazdārziņa 0.03 ha platībā, paturot nomā mazdārziņu 0.03 ha platībā, zemesgabalā
“Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361.
Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. /…/, ar /…/ noslēgts 2015. gada 19. augustā, par zemes gabalu
“Centra mazdārziņi”, ar kad. apz. 6454 004 0361, 0.06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. Līgums spēkā
līdz 2020. gada 31. jūlijam.
Nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no zemesgabala ar
kad. apz. 6454 004 0361, 2.43 ha platībā, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes novadā. Konkrētais
zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platībā 2.43 ha, iznomāts vairākām personām.
Zemesgabals sastāv no 2.43 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav
ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.2.1. Izdarīt grozījumus 2015. gada 19. augusta zemes nomas līgumā Nr. /…/, noslēgtā ar /…/, p.k.
/…/, 1.1. punktā aizstājot vārdu un ciparu salikumu “0.06 ha platībā” uz “0.03 ha platībā’.
4.2.2. Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4.2.3. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
4.2.4. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
4.2.5. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
4.3. /…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 14.11.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1052 un
2.1.11./2019/1070, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumā Nr. /…/, par zemes gabalu “Centra
mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, 0.04 ha platībā uz pieciem gadiem, un lūdz iznomāt vēl zemes
daļu no zemes gabala ar kad. apz. 6492 004 0361, 0.03 ha platībā, kuru iepriekš nomāja /…/.
Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2010. gada 08. martā, par zemesgabalu ar
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, 0.04 ha platībā palīgsaimniecības
vajadzībām.
nekustamais īpašums “Centra mājas”, kadastra Nr. 6454 004 0082, kurš sastāv no zemesgabala ar adresi
Lauku iela 8, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6454 004 0238, 2.3515 ha platībā, atrodas
Embūtes pag., Vaiņodes novadā. Konkrētais zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0238, kopējā platībā
2.3515 ha, iznomāts vairākām personām. Zemesgabals sastāv no 2.3515 ha cita veida zemes.
Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes
lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.3 punktu.
Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.3.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumā Nr. /…/, noslēgtu /…/, p.k. /…/,
1.1. punktā aizstājot vārdu un ciparu salikumu “0.04 ha platībā” uz “0.07 ha platībā’.
4.3.2. Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes
gabalu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., 0.07 ha platībā, līdz 31.12.2024., mazdārziņa vajadzībām.
4.3.2. Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.
4.3.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
4.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
4.3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
5.p.
Par nekustamā īpašuma /…/, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., sadalīšanu un sadalīšanas projekta
apstiprināšanu
/ziņo: Komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs /

Pamats: SIA “Latvijas mērnieks.lv”, reģ Nr. 40003783960, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja , LV3412, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 19.11.2019., iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2019/1081, ar lūgumu iepazīties ar zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā
īpašuma /…/, ar kadastra Nr. /…/, 29,63 ha platībā, sadalīšanu un sadalīšanas projekta apstiprināšanu.
Atdalīt no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu /…/, zemes vienību 7.91 ha platībā, kuram piešķirt
nosaukumu /…/, un noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecībā izmantojama zeme - NĪLM 0201.
Atlikušajam zemes gabalam saglabāt nosaukumu /…/, un saglabāt zemes lietošanas mērķi:
lauksaimniecībā izmantojama zeme NĪLM:0101
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. /…/, ar nosaukumu /…/, ar kopējo platību 29.63 ha,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /…/, ar kopējo platību 29.63 ha, sastāv no: 21.67 ha
lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 5.6 ha meža zemes, 0.12 ha krūmājiem, 1.48 ha purviem, 0.11 ha
zem ceļiem esoša zeme, 0.65 ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101
Nekustamais īpašums atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts
zemesgrāmatā. Īpašnieks /…/.
Zemes vienība sadalīta atbilstoši 14.10.2019 Vaiņodes novada domes izsniegtajiem Zemes ierīcības
projekta izstrādes nosacījumiem, zemes vienībai /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. /…/,
iereģistrētiem Vaiņodes novada domē ar Nr. 2.1.12/2019/536
Pamatojoties uz: Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu.
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu.
Zemes ierīcības likuma, 8.panta 1.daļas 3.punktu, 9.panta 1.daļu.
02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un.
Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam.
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav,
NEPIEDALĀS - Iveta Mame,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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5.1. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu /…/, 29.63 ha platībā, zemes vienību 7.91 ha
platībā.
5.2.. Atdalītajai zemes vienībai 7.91 ha platībā, piešķirt nosaukumu /…/ un noteikt zemes lietošanas
mērķi: mežsaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0201.
5.3. Atlikušajai zemes vienībai apmēram 21.72 ha platībā, saglabāt nosaukumu /…/ un saglabāt zemes
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.
5.4. Apstiprināt SIA “Latvijasmērnieks.lv”, reģ Nr. 40003783960, iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. /…/.
5.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei, Valsts
zemes dienestam un SIA “Latvijasmērnieks.lv”.
5.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
6.p.
Par slēgtās medību tiesību nomas izsoles rīkošanu
/ziņo: komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs/

Pamats: saņemti divi iesniegumi ar lūgumu nomāt medību vajadzībām, nekustamā īpašumā “Pilskalni”,
kad. Nr. 6454 003 0018, 13.8 ha platībā, ietilpstošā zemesgabalu ar kad. apz. 6454 003 0018, 13.8 ha
platībā. Iesniegumi saņemti no SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, reģ. Nr. 42103019682, juridiskā adrese:
Cukura iela 38A, Liepāja., LV-3414 valdes priekšsēdētāja /…/ p.k. /…/, iesniegums saņemts 01.11.2019.
Vaiņodes novada pašvaldībā , iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1001 un no mednieku kolektīva “Embūte”, reģ.
Nr. 40008018439, juridiskā adrese: “Mednieku Vaivariņi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436”.
Tā kā saņemti divi šādi iesniegumi, ierosinājums ir rīkot medību nomas tiesību izsoli.
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. 22.07.2014. MK noteikumi Nr. 421 “ Medību
noteikumu” 13.,14.p.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
6.1. Apstiprināt medību slēgtās nomas tiesības rīkošanu uz zemesgabalu “Pilskalni”, kad. Nr. 6454 003
0018, 13.8 ha platībā
6.2. Noteikt par medību nomas tiesību zemesgabalam, izsoles datumu 2020. gada 14. janvāri, plkst.
11:00
6.3.Noteikt izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 0.43, nomas maksai pievienojams pievienotās vērtības
nodoklis.
6.4. Nomas tiesību izsoles solis EUR 0.05 (bez PVN).
6.5. Zemes gabala iznomāšanas mērķis – medību vajadzībām.
6.6. Zemes nomas līguma termiņš līdz 31.12.2024 vai līdz brīdim, kad pieteiksies nekustamā īpašnieka
mantinieks.
6.7. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
6.8. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A.
6.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.
7.p.
Par zemes gabala “Embūtes Senleja”, 10.77 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs/
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Pamats: Pašvaldībai piekrītošs lauksaimniecībā izmantojams zemes vienības ar nosaukumu „Embūtes
Senleja”, 10.77 ha platībā, kadastra apzīmējums 6454 003 0164, kuru ir nepieciešams sagatavot uz
nomas tiesību izsoli.
Konstatēts: Zemes vienība „Embūtes senleja” ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0164, 10.77 ha platībā,
atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: Zemes lietošanas mērķis: Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas NĪLM:0501. Zemes gabals
atrodas Dabas pieminekļa “Embūtes gravas”, aizsargjoslā ap kapsētām, aizsargjoslā ap kultūras
pieminekļiem, un Dabas parka “Embūte” neitrālajā teritorijā.
Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts, reģistrēts zemesgrāmatā, īpašnieks – Vaiņodes novada
pašvaldība. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 10,08, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības.

Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:
1. Veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā,
ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;
2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;
3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos
dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un
apsaimniekošanu;
4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos,
izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža
apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Aizsargjoslā ap kapsētām:
1. Nepieļaut tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos
Aizsargjoslā ap kultūras pieminekļiem:
1. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu
kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi
uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.

Dabas parka “Embūte” neitrālā zona:
1. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu videi draudzīga tūrisma attīstību, ilgtspējīgu saimniecisko
darbību dabas parka teritorijā, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un
attīstību.
2. Neitrālajā zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts ierīkot publiski
pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus.
Pamatojoties uz MK 19.06.2018, noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi”, 32. punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un
dokumentē izsoles procedūru. 35. Šo noteikumu 33. punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas
personas neapbūvētu zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē.
Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu
pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 43. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu,
kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta
nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā
termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš
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minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms,
ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 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 21.panta pirmās daļas
14. punkta a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma
lietošanu (izmantošanu).
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
7.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes gabalam „Embūtes Senleja” kadastra
apzīmējums 6454 003 0164, 10.77 ha platībā.
7.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Embūtes Senleja”, kadastra
apzīmējums 6454 003 0164, 10.77 ha platībā no 23.12.2019. - 13.01.2020 līdz plkst. 15.00.
7.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 10,08 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
7.4. Nomas tiesību izsoles solis EUR 10,00 (bez PVN)
7.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
7.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
7.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 14.01.2020.,
plkst. 10:00.
7.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas
lapā www.vainode.lv
7.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.
8.p.
Par zemes gabala “Taurētājkalns”, 14.37 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs/

Konstatēts: Zemes vienība „Taurētājkalns” ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0092, 14.37 ha platībā,
atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: Dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas NĪLM:0501.
Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts, ir reģistrēts zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 10.40, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības.
Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:
1. Veikt darbības, kuru dēļ tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā,
ekoloģiskā un kultūrvēsturiskā vērtība;
2. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personiskām vajadzībām;
3. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot zemes lietošanas kategorijas maiņu aizsargājamos
dendroloģiskajos stādījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parku ierīkošanu un
apsaimniekošanu;
4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos,
izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši meža
apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
Aizsargjoslā ap kapsētām:
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2. Nepieļaut tām piegulošo teritoriju sanitāro apstākļu pasliktināšanos
Aizsargjoslā ap kultūras pieminekļiem:
2. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem tiek noteiktas, lai nodrošinātu
kultūras pieminekļu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažāda veida negatīvu ietekmi
uz nekustamiem kultūras pieminekļiem.

Dabas parka “Embūte” neitrālā zona:
1. Neitrālā zona izveidota, lai nodrošinātu videi draudzīga tūrisma attīstību, ilgtspējīgu saimniecisko
darbību dabas parka teritorijā, kā arī nodrošinātu transporta infrastruktūras objektu uzturēšanu un
attīstību.
2. Neitrālajā zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts ierīkot publiski
pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus.
Pamatojoties uz MK 19.06.2018, noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi”, 32. punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un
dokumentē izsoles procedūru. 35. Šo noteikumu 33. punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas
personas neapbūvētu zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē.
Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu
pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 43. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu,
kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta
nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā
termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš
minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms,
ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 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 21.panta pirmās daļas
14. punkta a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma
lietošanu (izmantošanu).
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
8.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai „Taurētājkalns” kadastra
apzīmējums 6454 003 0092, 14.37 ha platībā.
8.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai “Taurētājkalns”, kadastra
apzīmējums 6454 003 0092, 14.37 ha platībā no 23.12.2019. – 13.01.2020. līdz plkst. 15.00.
8.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 10.40 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
8.4. Nomas tiesību izsoles solis EUR 10,00 (bez PVN)
8.5. Zemes nomas līguma termiņš līdz 31.12.2024.
8.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
8.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 14.01.2020, plkst.
10:00.
8.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas
lapā www.vainode.lv
8.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.
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9.p.
Par zemes gabala “Lauku ganības”, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs /

9.1. zemesgabala kad. apz. 6454 004 0193 daļa, 8.5 ha platībā
Konstatēts: Zemes vienība „Lauku ganības” ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0193, 8.5 ha platībā,
atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama
zeme- NĪLM:0101.
Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts, ir reģistrēts zemesgrāmatā, pieder – Vaiņodes novada
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 8.88, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz MK 19.06.2018, noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi”, 32. punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un
dokumentē izsoles procedūru. 35. Šo noteikumu 33. punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas
personas neapbūvētu zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē.
Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu
pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 43. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu,
kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta
nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā
termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš
minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms,
ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 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 21.panta pirmās daļas
14. punkta a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma
lietošanu (izmantošanu).
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
NEPIEDALĀS - Valdis Līkosts,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.1.1 Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai „Lauku ganības” kadastra
apzīmējums 6454 004 0193, 8.5 ha platībā.
9.1.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai “Lauku ganības”, kadastra
apzīmējums 6454 004 0193, 8.5 ha platībā no 23.12.2019. – 13.01.2020. līdz plkst. 15.00.
9.1.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 8.88 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
9.1.4. Nomas tiesību izsoles solis EUR 10,00 (bez PVN)
9.1.5. Zemes nomas līguma termiņš līdz 31.12.2024.
9.1.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama
Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
9.1.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 14.01.2020,
plkst. 10:00.
9.1.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas
lapā www.vainode.lv
9.1.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.
9.2. zemesgabala kad. apz. 6454 004 0193 daļa, 6.0 ha platībā
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Konstatēts: Zemes vienība „Lauku ganības” ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0193, 6.0 ha platībā,
atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama
zeme- NĪLM:0101.
Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts, ir reģistrēts zemesgrāmatā, pieder – Vaiņodes novada
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 8.88, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz MK 19.06.2018, noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi”, 32. punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā
izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles atklātumu un
dokumentē izsoles procedūru. 35. Šo noteikumu 33. punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas
personas neapbūvētu zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē.
Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu
pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 43. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu,
kurš atbilst iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta
nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā
termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš
minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms,
ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 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 21.panta pirmās daļas
14. punkta a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma
lietošanu (izmantošanu).
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.2.1 Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai „Lauku ganības” kadastra
apzīmējums 6454 004 0193, 6.0 ha platībā.
9.2.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai “Lauku ganības”, kadastra
apzīmējums 6454 004 0193, 6.0 ha platībā no 23.12.2019. – 13.01.2020. līdz plkst. 15.00.
9.2.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 8.88 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
9.2.4. Nomas tiesību izsoles solis EUR 10,00 (bez PVN)
9.2.5. Zemes nomas līguma termiņš līdz 31.12.2024.
9.2.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama
Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
9.2.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 14.01.2020,
plkst. 10:00.
9.2.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas
lapā www.vainode.lv
9.2.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.
10. p.
Par nekustamā īpašuma Celtnieku iela 6-8, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs Oļegs Jurjevs /

Pamats: /…/, p.k. /…/, adrese: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 20.12.2019., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/1092, ar lūgumu atļaut izpirkt
dzīvokli Celtnieku iela 6-8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt.
Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 0521 001 sastāv no 21 dzīvokļa,
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atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Par dzīvokli Celtnieku iela 6-8, kad. apz. 6492 006 0521
001 008, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo telpu īres līgums 2014. gada 23. februāris
Nr. /…/ ar /…/. Nekustamais īpašums Celtnieku iela 6, ar kad. Nr. 6492 006 0521, kurš sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0521, 0.27 ha platībā, uz kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai Dzīvoklis Celtnieku iela 6-8, Vaiņode, Vaiņode pag., Vaiņodes
nov. piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo dzīvokļu
īpašumu pārdot, īrniekam.
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Celtnieku iela 6-8, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 71.00 kvm.
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Celtnieku iela 6-8, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
un varētu ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā, dzīvoklim ir jānosaka domājamās daļas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma
noteiktā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta pirmā daļa nosaka, atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5 punktā, noteikts atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 45.panta trešā
daļa, 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 un ceturtā daļa, īrnieks vai
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai
dzīvokļa īpašumu un tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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, Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
10.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Celtnieku iela 6-8, ar
kadastra apz. 6492 006 0521 001 008, ir kopīpašuma 710/20489 domājamā daļa no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0521 001, zemes ar kad. apz. 6492 006 0521, Celtnieku iela 6,
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
10.2. Atzīt, ka pašvaldības funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums Celtnieku iela 68, kad. apz. 6492 006 0521 001 008 ar kopējo platību 71.0 kvm.
10.3. Uzsākt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 6-8, ar kad. apz. 6492 006 0521 001 008, kas atrodas,
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru.
10.4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā
nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas
īpašuma vērtēšanas standartiem.
11. p.
Par /…/ iesnieguma izskatīšanu
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/ ziņo V. Jansons/

Pamats: /…/ , dzīv. /…/, Vaiņodes pagasts, iesniegums , saņemta Vaiņodes novada pašvaldībā
28.11.2019. un iereģistrēta ar Nr. 2.1.11/2019/1139, kurā tiek lūgts pagarināt projekta “Futbola laukuma
atjaunošana Kalna ielā “ īstenošanas termiņu līdz 01.05.2020.
Konstatēts: /…/ 08.07.2019 ir noslēdzis līgumu Nr. 2.4.46/2019/76 ar Vaiņodes novada domi par
finansējuma saņemšanu 500 EUR apmērā projektam “Futbola laukuma atjaunošana Kalna ielā”.
Projekts tiek realizēts projektu konkursa “Darīsim paši! 2019” ietvaros.
Nauda 500.00 EUR pārskaitīta uz projekta koordinatora /…/ kontu 08.07.2019.
Futbola laukumā bija paredzēts uzstādīt žogu , atjaunot soliņus. Projekta realizēšanas termiņš, saskaņā
ar noslēgto līgumu, ir 01.12.2019.
Konstatēts, ka projekts minētājā termiņā nav realizēts.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
11.1. Nepagarināt projektu konkursa “Darīsim paši!” 2019 projekta “Futbola laukuma atjaunošana
Kalna ielā” realizēšanas termiņu.
11.2. Projekta koordinatoram /…./ atmaksāt Vaiņodes novada pašvaldībai projekta ietvaros saņemto
avansa maksājumu EUR 500.00 (piecus simtus euro un 00 centus)
11.3. Lēmumu izsniegt /…./
12.p.
Par finansiālo atbalstu fondam „Sibīrijas bērni ”
/ziņo: V. Jansons /

Pamats: Nodibinājuma “ Fonds Sibīrijas bērni ” dibinātājas , valdes locekles /…/ vēstule saņemta
25.11.2019. Vaiņodes novada pašvaldībā un iereģistrēta ar Nr.2.1.11/2019/1116.
Sakarā ar to, ka finansiālie līdzekļi fondam ir ierobežoti, tiek lūgts 2020. gada budžetā paredzēt atbalstu
fonda projektiem – konferencei un koncertam “Aizvestajiem” par godu1941. gadā izsūtīto piemiņai,
bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursa organizēšanai, filmas “Tālā zeme Sibīrija – Tālie Ziemeļi”
montāžai un ekspedīcijas uz Krasnojarskas apgabalu un Magadanu organizēšanai.
Nodibinājums “ Fonds Sibīrijas bērni” apņemas visos reklāmas materiālos minēt Vaiņodes novada
domes atbalstu.
Priekšlikums: Atbalstīt ar EUR 50,00 (piecdesmit euro ,00 centi.)
Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda
darbība nav aizliegta ar likumu. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
12.1. Paredzēt Vaiņodes novada pašvaldības budžetā 2020. gadam atbalstu 50 EUR apmērā
nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni”
12.2. Atbalstīt nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni“ Nr. 40008057169, pārskaitot EUR 50,00
(piecdesmit euro 00 centi) nodibinājuma norēķinu kontā A/S SEB Banka, Konts:
LV47UNLA0002058469357, no pašvaldības pamata budžeta.
12.3. Lēmumu iesniegt Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un finanšu speciālistam
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13.p.
Par projekta ”Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības
programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” realizāciju.
/ziņo V. Jansons/

Pamats: Ar 2018.gada 27.novembra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.16, 24.punktu “Par
projekta īstenošanu” nolēma: iesniegt 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" projektu
"Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā, atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai
teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām".
Projekta ietvaros plānots veikt Vaiņodes novada domes īpašumā esošās Vaiņodes Dzelzceļa stacijas ēkas
fasādes vienkāršotu atjaunošana un iekštelpu remontu, ieskaitot iekšējā ūdensvada, kanalizācijas un
elektroinstalācijas izbūvi. Ēkas pirmo stāvu plānots pielāgot pārtikas pārstrādes uzņēmuma vajadzībām,nelielam kulinārijas ceham, kafejnīcai, ēdnīcas virtuvei ar zāli priekš svinīgiem pasākumiem, kur būtu
iespēja nodrošināt maltīti jubileju un citos gadījumos, bet kuras pamata funkcija ikdienā būtu
sabiedriskās ēdināšanas ēdnīca. Plānotā zāles ietilpība līdz 50 personām. Ēkas otrajā stāvā plānots
iekārtot telpas divu uzņēmēju, kuri nodarbojas skaistumkopšanas jomā vajadzībām. Viens ieinteresētais
uzņēmējs, kurš plāno paplašināt savu pašreizējo darbību, tur paredzējis izvietojot solāriju, bet otrs
iekārtot manikīra kabinetu ar frizētavu. Veicamajiem darbiem ēkas fasādes atjaunošanai un
iekšdarbiem ir izstrādāts tehniskais projekts ar kopējo kontroltāmi 242 967.48 euro bez PVN. Ēka
nav pievienota ārējam kanalizācijas tīklam, tāpēc projekta ietvaros ir paredzēta ēkas pieslēgšana ārējam
kanalizācijas tīklam, atbilstoši prasībām, kādas piemērojamas pārtikas pārstrādes uzņēmumam. Arī ēkas
pieslēgšanai ārējam kanalizācijas tīklam aktivitātei ir izstrādāts tehniskais projekts ar aprēķināto
kontroltāmi 64 250.10 euro bez PVN. Kopējiem projekta izdevumiem jāpieskaita projekta vadības
izdevumi 8000.00 euro apmērā un tehnisko projektu izstrādes izmaksas 7862.58 euro apmērā un
neparedzētie izdevumi- EUR 16 154.Tehniskie projekti izstrādāti 2015. gada septembrī (ēkas
renovācijai) un decembrī (kanalizācijas tīkls). Līdz ar to kopējās projekta izmaksas un attiecināmās
izmaksas sastāda 339 234.16 euro bez PVN. Paredzams, ka pēc būvniecības iepirkuma veikšanas
summa varētu būt zemāka. Ieinteresētie komersanti apņemas veikt investīcijas nemateriālajos
ieguldījumos un pamatlīdzekļos (virtuvju aprīkojums un mēbeles, solārija iegāde, mēbeļu un cita
nepieciešamā aprīkojuma iegāde) 114.000 euro apmērā un radīt 8 darba vietas. Bijusī dzelzceļa
stacijas ēka uzņēmēju interešu realizācijai ir izvēlēta tāpēc, ka tā prasa vismazākās investīcijas, lai to
pielāgotu konkrētās uzņēmējdarbības vajadzībām salīdzinājumā ar citām ēkām, kuras atrodas Vaiņodes
pašvaldības īpašumā. Pēc ēkas atjaunošanas un pielāgošanas uzņēmējdarbības vajadzībām, tā tiks
iznomāta uzņēmējiem konkursa kārtībā, atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem, lai tiktu sasniegti plānotie
rādītāji,- radīto darba vietu skaits, uzņēmēju skaits un investīciju lielums atbilstoši šim projekta plānoto
darbību aprakstam ar nosacījumu, ka vienam no uzņēmumiem ir jādarbojas sabiedriskās ēdināšanas
jomā. Ēkas dzīves cikls, 10 gadi, par kuru plānota nomas maksa par telpu izmantošanu no
uzņēmējiem, kas nomās telpas. 10 gadu periodā pašvaldības peļņa no nomas varētu sastādīt 25
000 euro. Vaiņodes novadā nav sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma, kas sniegtu pakalpojumu novada
iedzīvotājiem un viesiem. Ieinteresētajam uzņēmējam ir interese un iestrādes šajā jomā, bet nav izdevies
novadā atrast atbilstošu infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai. Tāpat pašvaldība ir ieinteresēta abu
ieinteresēto uzņēmēju biznesa attīstībā, kuri darbosies skaistumkopšanas jomā. Bez tā, ka jebkura jauna
darbavieta rada papildinājumu pašvaldības budžetā, šo pakalpojumu esamība novadā palīdz saglabāt
novada apdzīvotību, veicina vietējo iedzīvotāju pašapziņas celšanos.
Centrālā finanšu un līguma aģentūra iesniegusi vienošanos par projekta ”Uzņēmējdarbības attīstība
Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” realizāciju. Aģentūra,
pamatojoties uz Regulu Nr.651/2014 un Regulu Nr.2017/1084 un projekta iesniegumā sniegto
informāciju, piešķir atbalstu projekta iesniedzējam. Saskaņā ar 16.12.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr.784, 25.punktu aģentūra slēdz vienošanos par projekta īstenošanu
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Projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 431 260.37, no kurām EUR 422 974.29 ir šī projekta
attiecināmās izmaksas. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 93 022.17 ERAF fonda finansējums EUR
267 099.0, Valsts budžeta līdzfinansējums EUR 39 866.65
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 22.10.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu.
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Iveta Mame
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts); PRET – 1 ( Sandra Grosberga); ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
13.1. Īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 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" projektu "Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā, atbilstoši pašvaldību
attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām".
13.2. Deleģēt Vaiņodes novada domes vārdā domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu parakstīt
Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/18/I/008 ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru.

14.p.
Par izmaiņām Vaiņodes novada domes amatu sarakstā un darba algās ar 2020. gada 1. janvāri
/ziņo: N. Pāvils/

Sagatavots Vaiņodes novada pašvaldības amatu un darba algas saraksts 2020. gadam
(pielikumā).
Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
14.1. Nodot jautājumu atpakaļ Finanšu komitejai atkārtotai izskatīšanai.
14.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem pārskatīt amatu
sarakstus un izvērtēt darba slodzes un darba algas.
14.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoram sagatavot uz Finanšu komitejas sēdi jaunu
amatu un darba algu sarakstu 2020. gadam.
15. p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 30.04.2019. saistošajos noteikumos Nr. 4
“Vaiņodes novada pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plāns 2019. gadam”
/ziņo V. Jansons/

Finanšu speciālists Ingus Silnieks ir sagatavojis grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 30.04.2019.
saistošajos noteikumos Nr.4 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta
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plāns 2019.gadam” projektu. ( Pielikumā)
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu,
budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu;
46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā
internetā.
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu
laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
15.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 30.04.2019. saistošajos noteikumos Nr.4
"Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2019.gadam”
15.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.7 "Grozījumi 2019.gada 30. aprīļa
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4" Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta
un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2019.gadam”.
15.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .
15.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.
15.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai
elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.
16. p.
Par kustamā īpašuma “Traktora K701” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: V.Jansons/

2019. gada 13. decembrī plkst. 1110 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā kustamā īpašuma
“Traktora K701”, atsavināšanas izsole.
“Kustamais īpašums “Traktors K701, reģ. Nr. T6016LF, kas atrodas Vienības ielā 6, Vaiņodē, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov..
Īpašnieks – Vaiņodes novada pašvaldībai.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena EUR 2420,00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro 00 centi) ar PVN
Izsoles solis EUR 20,00 (sešpadsmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās divi dalībnieki:
Uz izsoli iesniegtie piedāvājumi un uzaicināti piedalīties:
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1. SIA “SB AGRO”, reģ. Nr. 42103032661, juridiskā adrese: “Birzes Puļķi”, Bārtas pag., Grobiņas
nov., pieteikuma kopija pielikumā.
2. /…/, p.k. /…/, dzīvesvietas adrese : /…/, Grobiņas pag., Grobiņas nov., pieteikuma kopija
pielikumā.
Izsolē piedalās:
Dalībnieki:
3. SIA “SB AGRO”, reģ. Nr. 42103032661, juridiskā adrese: “Birzes Puļķi”, Bārtas pag., Grobiņas
nov..
4. /…/, p.k. /…./, dzīvesvietas adrese : /…/, Grobiņas pag., Grobiņas nov..
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 SIA “SB AGRO”, reģ. Nr. 42103032661,
juridiskā adrese: “Birzes Puļķi”, Bārtas pag., Grobiņas nov., kustamā īpašuma “Traktora K701”, reģ. Nr. T6016LF, par nosolīto cenu EUR 2560,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit
euro un 00 centi) ar PVN.
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
16.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā kustama īpašuma “Traktora K701”,
atsavināšanas izsoles protokolu.
16.2. Slēgt pirkuma līgumu ar kustama īpašuma izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, SIA “SB AGRO”,
reģ. Nr. 42103032661, juridiskā adrese: “Birzes Puļķi”, Bārtas pag., Grobiņas nov., kustamā īpašuma
“Traktora -K701”, reģ. Nr. T6016LF, par nosolīto cenu EUR 2560,00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit
euro un 00 centi) ar PVN.
16.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt pirkuma līgumu.
16.4. Pirkuma summas samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Vaiņodes novada pašvaldības kontu,
kas norādīts Pircēja rēķinā vai iemaksāta pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
16.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības juristam
izpildei.
16.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
17. p.
Par “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” likumprojekta izskatīšanu
/ziņo: V. Jansons /

26.11.2019. Vaiņodes novada pašvaldībā tika saņemta vēstules no Latvijas Republikas Saeimas
Administratīvi teritoriālās reformas komisijas ar lūgumu iesniegt viedokli domes lēmuma formā par
likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.
Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 7. novembrī ir izveidojusi speciālu Administratīvi teritoriālās
reformas komisiju un tās darbā paredzēts izskatīt likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums”, kā arī citus ar administratīvi teritoriālo reformu un tās īstenošanu saistītos likumprojektus
un jautājumus. Paredzēts, ka Komisija savu darbību veiks līdz visu ar administratīvi teritoriālo reformu
un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanai.
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Komisijas pirmajā sēdē 2019. gada 21. novembrī tika ievēlēts tās priekšsēdētājs un sekretārs un uzsākts
darbs pie likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” sagatavošanas otrajam
lasījumam.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jauzeme,
Zigmunds Mickus, Valdis Līkosts, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
17.1. Likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” otrajā lasījumā izmainīt:
17.1.1. Lejaskurzemes novada administratīvā centra telpu atrašanās vieta – Liepāja.
17.1.2. Lejaskurzemes novada attīstības centri – Priekule, Grobiņa, Aizpute.
17.1.3. Izņemt no visiem likumprojekta punktiem, ka lēmumu par Lejaskurzemes novadu
pieņem Liepājas pilsēta.
17.2. Lēmums nosūtāms Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai.
Sēde beidzas plkst.18.45

Sēdes vadītājs:

Protokolēja:

…………………………………..

…………………………….

Protokols parakstīts 2019. gada 20. decembrī
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Visvaldis Jansons

Vita Barakauska

