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SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 19 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2014.gada 20. novembrī 

 

Sēde sasaukta: plkst.1500 

 

Sēdi atklāj: plkst.1500 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  
 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 
Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks 

 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme 

 

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

Egils Juzups. 

 

Darba  kārtībā  

 
1. Par zemesgabala “ Ceriņu iela 2A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 

0984 iekļaušanu neapbūvētu zemesgabalu sarakstā 

2. Par Vaiņodes novada domes 25.09.2014. lēmuma Nr. 17., “Par zemes reformas pabeigšanai nodoto 

zemes vienību platību precizēšanu” atcelšanu 
3. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

             3.1.“Auguste 7-3”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 

             3.2. “ Celtnieku iela 4- 3, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

 4.1…..iesniegums 

 4.2. …. iesniegums 
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

5.1. ….. iesniegums 

5.2. ….. iesniegums 

5.3. ……iesniegums 
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  6. Par zemes nomas līguma laušanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

7.1. ….. iesniegums 
7.2. ….. iesniegums 

8. Par dzīvokļa piešķiršanu 

9. Par dzīvesvietas deklarēšanu 
10. Par starptautisku sporta sacensību saskaņošanu 

11. Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu 

12. Par NĪ nepieciešamību  pašvaldības funkciju veikšanai izvērtēšanu 

13. Par vienreizēju sociālo pabalstu 
 

Atklāti balsojot:   

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot  papildjautājumus:       

 
14. Par Ziemassvētku paciņām 

15. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

16. Par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030. gadam projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. 

17. Par Domes sēžu datumiem 2014. gada decembrī. 

 

1.p. 

Par zemesgabala “Ceriņu iela 2A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 

0984, iekļaušanu neapbūvētu zemesgabalu sarakstā  

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 

Lai ierakstītu zemesgabalu “Ceriņu iela 2A”, ar kad apz. 6492 006 0984, 0,3 ha platībā zemesgrāmatā 
nepieciešams saskaņot zemes uzmērīšanas dokumentos esošo informāciju ar sēdes protokolā iekļauto 

zemesgabala informāciju. 2008. gada 18. septembra sēdes protokola izrakstā Nr.22, 6. punktā, noteikts, 

ka Ceriņu iela 2A, kad. apz. 6492 006 0984, 0,3 ha platībā ir atstāts pašvaldībai kā apbūvēta zemes 

vienība. Jāpieņem lēmums, ka zemes vienību ar nosaukumu “Ceriņu iela 2A”, kad. apz. 6492 006 0984, 
0,3 ha platībā ir jāiekļauj neapbūvēto zemesgabalu sarakstā 

Konstatēts: zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0984, ar nosaukumu “Ceriņu iela 2A”, 0,3 ha platība 

šobrīd ir neapbūvēta zemes vienība, kuru ir jāieraksta zemesgrāmatā, to nav iespējams izdarīt, jo 2008. 
gada 18. septembra sēdes protokola izrakstā Nr. 22, šis zemesgabals ir bijis iekļauts apbūvēto 

zemesgabalu sarakstā, bet veicot kadastrālo uzmērīšanu, konstatēts, ka uz zemesgabala šobrīd neatrodas 

neviena ēka, kā rezultātā iznāk pretruna un zemesgrāmata, pamatojoties uz šo nesakritību atsaka 
ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

Vaiņodes novada pašvaldības teritorijas plānojumā 2012.-2024.gadam minētā zemes gabala plānotā 

izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija (DzS) 

 
Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  

to nostiprināšanu zemesgrāmatās 13.pants. (1) Valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību 

nostiprināšanai zemesgrāmatās par pamatu ir šādi dokumenti: 
1) šā likuma 9., 10. vai 10.1 pantā noteiktajā kārtībā sastādīta uzziņa; 

2) šā likuma 9. vai 10.pantā minētajā gadījumā — zemes robežu plāns; 

3) šā likuma 10.1 pantā minētajā gadījumā — zemes robežu plāns vai informācija no Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem par zemes gabala platību un izvietojumu 

apvidū; 

4) ja netiek pievienots zemes robežu plāns, — pašvaldības izziņa par nekustamā īpašuma objekta 

apgrūtinājumiem. Izziņa sastādāma atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ja tāds ir 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p10.1
http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p10.1
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apstiprināts. Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir apstiprināšanas procesā, tad pašvaldība 

izziņu sastāda atbilstoši tās rīcībā esošajai informācijai; 

5) Valsts zemes dienesta kadastra izziņa; 
6) šā likuma 10. vai 10.1 pantā minētajā gadījumā — ēku (būvju) piederību apliecinoši dokumenti, bet 

attiecībā uz publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objektiem — konkrētā objekta pārvaldītāja 

parakstīta izziņa, kas apliecina, ka konkrētais publiskās lietošanas transporta infrastruktūras objekts ir 
valsts, pašvaldības vai valsts akciju sabiedrības “Latvijas Dzelzceļš” valdījumā; 

7) strīda gadījumā — spēkā stājies Centrālās zemes komisijas lēmums vai tiesas spriedums; 

8) pašvaldības domes (padomes) lēmums vai Ministru kabineta rīkojums par zemes piederību vai 

piekritību; 
9) iesniegums attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai. 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Noteikt, ka zemes vienība ar nosaukumu “Ceriņu iela 2A”, ar kad. apz. 6492 006 0984, 0,3 ha 
platībā  ir neapbūvēts zemesgabals, kura lietošanas mērķis ir: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 

kods: 0101 

1.2. Vaiņodes novada pašvaldībai piekrīt neapbūvēta zemes vienība “Ceriņu iela 2A, kad. apz. 6492 
006 0984, 0.3 ha platībā. 

1.3.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 

izpildei. 

2.p. 

Par Vaiņodes novada domes 25.09.2014. lēmuma Nr.17., “Par zemes reformas pabeigšanai 

nodoto zemes vienību platību precizēšanu” atcelšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļa informē, ka izvērtējot informāciju par 
nekustamiem īpašumiem, kuriem 25.09.2014. precizētas zemes vienības platības, nav nepieciešams tās 

precizēt, jo tas jau ir veikts uz likuma pamata 

Konstatēts: 31.07.1997 likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” paredz, 

ka konkrētās platības tiks precizētas, uzmērot zemesgabalus pirms ierakstīšanas zemesgrāmatā. 
Pamatojoties uz MK 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. apakšpunktu, “līdz zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai 
Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība no kadastra kartes platības 

drīkst atšķirties pieļaujamās platību atšķirības robežās. Pieļaujamo platību atšķirību aprēķina no 

Kadastra informācijas sistēmā (teksta daļā vai kadastra kartē) reģistrētās zemes vienības platības, 

izmantojot šādu formulu: 132.1.1.p. zemes vienībām ar platību līdz vienam hektāram – 
±0,1√P, kur 132.1.2.p. zemes vienībām ar platību, lielāku par vienu hektāru, – ±0,25√P, kur (P-Kadastra 

informācijas sistēmas teksta daļā vai kadastra kartē reģistrētā minimālā zemes vienības platība 

hektāros;” 132.3.apakšpunktu“ par atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto 
platību un kadastra kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā uz 

pašvaldībai piekrītošajām zemēm Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē vietējo 

pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra 
informācijas sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības 

precizētajam lēmumam par zemes vienības platību; Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā 

zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās 

platību atšķirības robežas.” 
31.07.1997 likums “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 

4.pants. Nostiprinājuma lūgumam attiecībā uz zemi pievienojams zemes robežu plāns, attiecībā uz ēkām 

(būvēm), dzīvokļu īpašumiem un jaunbūvēm uzrādāma kadastrālās uzmērīšanas lieta vai iesniedzama 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņa ar grafisko pielikumu par būves novietojumu zemes vienībā. 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p10.1
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Citi dokumenti nostiprinājuma lūgumam papildus pievienojami šajā likumā un Zemesgrāmatu likumā 

noteiktajos gadījumos. 

27.12.2011.MK noteikumi Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 
5. Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver šādas apvidus un kamerālās zemes kadastrālās uzmērīšanas 

darbības:  

5.9. platību aprēķināšanu; 
5.10. zemes robežu plāna, zemes vienības daļas robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna vai 

informācijas par apgrūtinājumiem, robežu plāna būves ierakstīšanai zemesgrāmatā, atmežojamās meža 

zemes izvietojuma plāna (turpmāk kopā – plāns) sagatavošanu un saskaņošanu; 

5.11. zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Valsts zemes dienesta 
teritoriālajā struktūrvienībā. 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Atcelt 2014. gada 25. septembra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr. 17., 2.p. “Par 
zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību platību precizēšanu” 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības Zemes lietu speciālistam un Valsts 

zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai izpildei. 
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža  

Liepājā, Lielā ielā 4. 

3.p. 

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
3.1. …. iesniegums 
Pamats: ….., p.k. ….dzīvojoša …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., saņemts 05.11.2014, iereģistrēts 

Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1114, ar vēlmi izpirkt dzīvokli “Auguste 7-3”, kad. apz. 6492 

005 0083 001 003, kurš atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē apmaksāt. 
Konstatēts: dzīvoklis ar nosaukumu Auguste 7-3, ar kad. apz. 6492 005 0083 001 003, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. izīrēts ….Dzīvojamā māja “Auguste 7”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ir ierakstīta 

zemesgrāmatā, dzīvokļa īpašums “Auguste 7-3” nav vēl atvērts. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas 
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai 

publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā 

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 3.pants pirmā daļas 2.punktu publiskas personas nekustamo un 

kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku 

personu nekustamo īpašumu dod – attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) 
Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, 

nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 

37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu 

(8.pants). Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 
standartiem. Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu 

– mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto  

http://likumi.lv/ta/id/60460-zemesgramatu-likums
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cenu. 36.p.(3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst 

būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem 
– nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. 

 

Atklāti balsojot:   

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Auguste 7-3”, ar kad. apz. 6492 005 0083 001 003, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 

3.1.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam atvērt dzīvokļa īpašumu 

dzīvoklim “Auguste 7-3”, ar kad. apz. 6492 005 0083 001 003, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

3.1.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 

3.2. …… iesniegums 

Pamats: ….. p.k. …. dzīvojoša ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
28.10.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1084 ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli 

Celtnieku iela 4 - 3, Vaiņodē, Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: ….. piešķirtas īres tiesības uz dzīvokli Celtnieku iela 4-3, ar kad. apz. 6492 006 0520 
001 003, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Konkrētais cilvēks ir deklarējies norādītajā adresē. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai 

publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, 
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa 

ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā 

likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 3.pants pirmā daļas 2.punktu publiskas personas nekustamo un 

kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku 
personu nekustamo īpašumu dod – attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) 

Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, 

nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 
37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu 

(8.pants). Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma 
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

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

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu 

– mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto  
cenu. 36.p.(3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst 

būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 

nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem 
– nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. 

 

Atklāti balsojot:   

 



6 

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.2.1. Uzsākt nekustamā īpašuma Celtnieku iela 4-3,  ar kad. apz. 6492 006 0520 001 003, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 

3.2.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā 

nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 

4.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
4.1. ….iesniegums 

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

03.10.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1019, ar vēlmi iznomāt zemes gabalu ar 

kad. apzīmējumu 6492 006 0633, ar nosaukumu “Pie Brīvības ielas”, kad. apz. 6492 006 0633, 0.27 ha 
platībā uz pieciem gadiem. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0633 ar nosaukumu “Pie Brīvības ielas”, kad. apz. 6492 

006 0633, kopējā platība 0.36 ha, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Brīvā platība 0.27 ha, 0.09 
ha kopš 12.05.2010. iznomāti …., līdz 31.12.2018. Informācija par konkrētā zemesgabala brīvo platību 

0.27 ha, bija izlikta Vaiņodes novada pašvaldības telpā uz ziņojuma dēļa un publicēta Vaiņodes novada 

mājaslapā, pieteikšanās termiņš bija no 01.09.2014-30.09.2014. Uz konkrēto zemesgabalu pieteicās 
viens pretendents. Tā kā uz zemesgabalu pieteicās tikai viens pretendents, tad izsoli nerīko, bet nosaka 

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

no 1.5% no kadastrālās vērtības, kas gala rezultātā sanāk 1,65% no kadastrālās vērtības. 

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

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

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
 

Atklāti balsojot:   

 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

4.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ….p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz.6492 006 0633, ar nosaukumu 

“Pie Brīvības ielas”, 0.27 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 
4.1.2. Noteikt nomas maksu 1,65 % no kadastrālās vērtības. 

4.1.3. Zemes nomas līgums spēkā no 01.12.2014. līdz 30.11.2019. 

4.1.4. Zemes nomas līgumam pievienojama klāt zemesgabala skice. 

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

4.2. …. iesniegums 

Pamats: …., p.k. …., dzīvojoša ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums saņemts  
07.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1126, ar vēlmi iznomāt zemesgabalu 

mazdārziņa ierīkošanai 0.0011 ha platībā, kad. apz. 6492 006 0677, ar nosaukumu Raiņa iela 7,  uz 

pieciem gadiem. 
Konstatēts: konkrētā zemesgabals ar nosaukumu “Raiņa iela 7”, kad. apz. 6492 006 0677, kopējā 

platība, 0,1050 ha, ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. 0,0011 ha, platībā 

atrodas pie dzīvojamās mājas Raiņa ielā 7, sētas pusē. Atlikušajā platībā atrodas dzīvojamās mājas 

“Raiņa iela 7” iedzīvotājiem iznomāti mazdārziņi un šķūnis. 
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Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 

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

apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
 

Atklāti balsojot:   

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

4.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k….., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0677, ar 

nosaukumu “Raiņa iela 7”, 0,0011 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 
4.2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības. 

4.2.3. Zemes nomas līgums spēkā no  01.12.2015. līdz 30.11.2019. 

4.2.4. Zemes nomas līgumam pievienojama klāt zemesgabala skice. 

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

5.p. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

5.1. …. iesniegums 

Pamats: …., p.k. …, dzīvojoša …, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 07.11.2014, 

iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1123, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 
E30 uz pieciem gadiem. 

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E30 noslēgts 11.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 

0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.56 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, 

īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. 
 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu 

 

Atklāti balsojot:   

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E30, noslēgtu ar …., p.k. ….. par zemesgabalu ar kad. apz. 
6454 004 0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.56 ha platībā no 01.12.2014.  līdz 30.11.2019 

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

 

5.2. …. iesniegums 
Pamats: …., p.k. …., dzīvojoša ….. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 07.11.2014, 

iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1124, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 

E4 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E4 noslēgts 17.02.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 

0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, 1.0 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks 

Vaiņodes novada pašvaldība. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

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

kustamo un nekustamo mantu 
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Atklāti balsojot:   

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E4, noslēgtu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 

6454 004 0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, 1.0 ha platībā līdz 30.11.2019. 
5.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

5.3. …. iesniegums  
Pamats: …., p.k. …., dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 07.11.2014, 

iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1125, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 

E13 uz pieciem gadiem. 

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E13 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabaliem ar nosaukumu 
“Centra mazdārziņi ar kad. apz. 6454 004 0361, 0.06 ha platībā un “Vībiņu ganības ar kad. apz. 6454 

004 0096, 1.5 ha platībā. Zemesgabali ir ierakstīti zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. 

 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

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

kustamo un nekustamo mantu 
 

Atklāti balsojot:   

 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

5.3.1. Pagarināt līdz 30.11.2019 zemes nomas līgumu Nr. E13, noslēgtu ar …., p.k. ….., par 

zemesgabaliem ar nosaukumu “Centra mazdārziņi ar kad. apz. 6454 004 0361, 0.06 ha platībā un 
“Vībiņu ganības ar kad. apz. 6454 004 0096, 1.5 ha platībā. 

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

 

6.p.  

Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

Pamats: Z/S “Zeltiņi”, Reģ. Nr. 48501018752, iesniegums saņemts 07.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 

novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1121, ar vēlmi lauzt zemes nomas līgumus Nr. E257 un E258. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E257, noslēgts par zemesgabalu ar nosaukumu “Lauku ganības”, 

ar kad. apz. 6454 004 0193, par 9,7 ha un zemes nomas līgums Nr. E258, ar nosaukumu “Līdzību 

grantsbedres”, kad. apz. 6454 004 0173, 3.9 ha platībā. Abi zemesgabali ir ierakstīti zemesgrāmatā un 

zemesgabalu īpašnieks ir Vaiņodes novada pašvaldība. Nomnieka tiesības iegūtas nomas izsoles ceļā. 
 

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. 

 

Atklāti balsojot:   

 



9 

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.1.1. Lauzt zemes nomas līgumus E257 un E258 ar Z/S “Zeltiņi”, Reģ Nr. 48501018752, par 
zemesgabaliem ar nosaukumu “Lauku ganības”, ar kad. apz. 6454 004 00193, 9.7 ha platībā un ar 

nosaukumu  “Līdzību grantsbedres”, ar kad. apz. 6454 004 0173, 3.9 ha platībā ar 31.12.2014. 

6.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei 

 

7.p. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

7.1. …. iesniegums 
Pamats: ….. iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 04.11.2014., iereģistrēts ar  

Nr.3-6/1110, ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu …..  p.k. ….,  kurš deklarējis savu dzīvesvietu 

Vaiņodes novada, Vaiņodes pag., Vaiņode, …... NĪ “…. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ir …. 
privātīpašums. Minētā persona šajā adresē nedzīvo. 

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

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

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

sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

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

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

tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

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

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

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

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

anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 

personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 

ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 

noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.1.1. Anulēt …. p.k. …., deklarēto dzīvesvietu ….., Vaiņode, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 

7.1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

7.1.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

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

Lielā ielā 4, Liepājā. 

7.1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
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7.2. ….  iesniegums 

Pamats: …. iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 06.11.2014., iereģistrēts ar  

Nr.3-6/1120, ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu ….  p.k. ….,  kurš deklarējis savu dzīvesvietu 
Vaiņodes novada, Embūtes pagasta “….”. Minētā persona šajā adresē nedzīvo . NĪ …. Embūtes pag., 

Vaiņodes nov. ir ….. īpašums. 

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

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

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

sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

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

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

tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

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

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

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

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

anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 

personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 

ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 

noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

Atklāti balsojot:   

 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

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

7.2.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

7.2.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

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

Lielā ielā 4, Liepājā. 

7.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

8.p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

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

Vaiņodes novada domē 03.10.2014., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1017, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Raiņa  iela 

….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies 3 personas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu0 

 risināšanā”. 
 

 Atklāti balsojot:   

http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
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PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, Sandra Ķempe, 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Piešķirt …..p.k. …., dzīvokli Raiņa iela ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies 

trīs personas. 

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

izmantošanu.  

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

9.p. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons / 

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

novada domē 10.11.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1132, ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  Raiņa 

ielā ….., Vaiņodē, Vaiņodes novadā sev un dēlam . Īres līgums minētajā adresē noslēgts ar meitu …., 

kas  piekrīt savas mātes …. un brāļa …. dzīvesvietas deklarācijai  viņas īrētajā dzīvoklī.  

 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 

nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 

sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz 

dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres 
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai 

cita likumiska vai līgumiska pamata. 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Atļaut …, p.k. … un …. p.k. ….. deklarēt dzīvesvietu adresē Raiņa iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 

9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 

 

10.p. 
Par starptautisku sporta sacensību saskaņošanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamats: Latvijas Raķešu- kosmiskā modelisma sporta savienības iesniegums saņemts 30.10.2014. 
Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1096 ar lūgumu saskaņot starptautisku sacensību  

raķešu- kosmiskā modelisma sportā rīkošanu 2015. gada 19.-21. jūnijā Vaiņodē, Vaiņodes lidlauka 

teritorijā.  
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

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

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
10.1. Saskaņot starptautisku sporta sacensību  raķešu – kosmiskā modelisma sportā rīkošanu Vaiņodes 

lidlauka teritorijā 2015. gada 19.-21. jūnijā. 

10.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Latvijas Raķešu – kosmiskā modelisma sporta savienībai. 

 

11.p. 

Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 

 
Dzīvoklim “Auguste 7” dzīvoklis  Nr. 3, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

 

Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu “ Auguste 7” dzīvoklis 3, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., ar kadastra apz. 6492 005 0083 001 003 un noteikt kopīpašuma 468/3686 domājamo  

daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 005 0083 001, stallīša ar kad. apz. 6492 005 
0083 003, diviem šķūņiem ar kad. apz. 6492 005 0083 001 002 un ar kad. apz. 6492 005 0083 001 004 

un zemes kad. apz. 6492 005 0083, “Auguste7”-3, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

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

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

dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību . Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

53.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā:  
1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma veidošanas dokumentiem: 

a) kadastra numuru, 

b) nekustamā īpašuma nosaukumu, ja pašvaldība tādu ir piešķīrusi, 
c) kadastra subjektam  

piederošās domājamās daļas, 

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

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

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

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

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums “Auguste 7” dzīvoklis 3, 
ar kadastra apz. 6492 005 0083 001 003, ir kopīpašuma 468/3686  domājamā daļa no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6392 005 0083 001, stallīša ar kad. apz. 6492 005 0083 003 un diviem 

šķūņiem ar kad. apz. 6492 005 0083 002 un ar kad. apz. 6492 005 0083 004 un  zemes ar kad. apz. 6492 
005 0083, “Auguste7”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

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

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu 

speciālistam O. Jēkabsonam  
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401, viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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12.p. 

Par NĪ nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai izvērtēšanu 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 

 

1. NĪ “ Sporta iela 3-8” kad nr. 64929000167 , kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 41.90 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

77/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060072001 un 

64920060072002 no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  64920060072. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 

1341,00 
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet pašvaldība minēto nekustamo īpašumu 

neapsaimnieko. 

Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai, lai nodrošinātu 
dzīvokļa ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī novērstu ar vides 

drošību saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta. 

Ierosinājums ir šo NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 
 

2. NĪ “ Celtnieku iela 4-1” kad nr. 64929000166 , kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,   

sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 92.8 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 

928/20489 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060520001 un no 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  64920060520. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 2516,00  

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

neapsaimnieko. 
Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai, lai nodrošinātu 

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

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

 

3. NĪ “Celtnieku iela 4-20” kadastra apz. 6492 006 0520 001 020  , kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., ar kopējo platību 36.00 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 360/20489 
kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes ar kad. apz. 6492 006 

0520.  NĪ kadastrālā vērtība  EUR 1131,00.  

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

Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai, lai nodrošinātu 

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

drošību saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta.  
 

4. NĪ “ Vienības iela 8-6” kadastra apz. 6492 006 0112 001 006 ar kopējo platību 55,60 kvm, un pie 

dzīvokļa īpašuma piederošām 556/5242 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, zemes ar kad. apz. 6492 006 0112 un šķūņa ēkas ar kad. apz. 6492 006 0112 002, katlu mājas ar 

kad. apz. 6492 006 0112 003. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 1602,00. 

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

Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai, lai nodrošinātu 

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

drošību saistītus riskus ir nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta.  
 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. 

Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, kā arī 
kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai 

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

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

īpašuma pārvaldīšana ir šā īpašuma valdītāja uzdevums, kas ietver pienākumu nodrošināt nekustamā 

īpašuma lietošanu un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un veicināt tā uzlabošanu. 
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 Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  

4.pants (2) Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī 
cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. 

(3) Kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai 

vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz valsts mantu 
nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

5.pants (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 

nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību 
aprobežojumi. 

37.pants. (1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto 
cenu (8.pants). (5) Ja nekustamo īpašumu pārdod par brīvu cenu šā likuma 4.panta ceturtajā daļā 

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

atsavināšanas paziņojumu. 

(6) Ja pēc šā panta piektajā daļā minētā atsavināšanas paziņojuma saņemšanas tajā noteiktajā termiņā, 
kas nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no atsavināšanas paziņojuma nosūtīšanas dienas, pirkt 

nekustamo mantu piesakās vairākas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, rīkojama izsole starp šīm 

personām. 
45.pants (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, 

par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres 

līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.  
(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 

viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
 

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

2.punkts, Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta ceturtajā daļā norādītās personas 
(turpmāk – atsavināšanas ierosinātāji) publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas 

ierosinājumu (turpmāk – atsavināšanas ierosinājums) iesniedz:2.3. attiecīgajā pašvaldībā, ja ierosina 

atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu; 
3.punkts Atsavināšanas ierosinājumu iesniedz rakstiski. Atsavināšanas ierosinājumā norāda šādu 

informāciju: 

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

juridiskās personas nosaukumu un vienotās reģistrācijas numuru; 
3.2. atsavināšanas ierosinātāja deklarētās dzīvesvietas vai juridisko adresi un citu adresi, kurā persona 

ir sasniedzama; 

3.3. atsavināšanas ierosināšanas tiesisko pamatu atbilstoši likumam; 
3.4. atsavināmā publiskas personas nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru. 

5. punkts Ja dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājumu 

iesniedz likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktā minētās personas, ierosinājumu paraksta īrnieks 

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

5.1. atsavināšanas ierosinātāja personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

5.2. īrnieka un viņa ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem 
iegūs īpašumā dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu; 

5.3. atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju (ja atsavināts tiek kopējais dzīvoklis, – 

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

11.punkts Pēc atsavināšanas ierosinājuma reģistrēšanas sabiedrībā, aģentūrā vai pie attiecīgās 

atvasinātās publiskās personas, kā arī šo noteikumu 4., 5. un 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas, 

ņemot vērā šo noteikumu 8.punktā minētos nosacījumus: 11.4. atvasinātas publiskas personas 
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par 

pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p8
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9
http://likumi.lv/doc.php?id=56863
http://likumi.lv/doc.php?id=5490#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p4
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p5
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p6
http://likumi.lv/doc.php?id=225779#p8
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Atklāti balsojot:   

 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

12.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešami sekojoši nekustamie īpašumi: 

12.1.1. NĪ “ Sporta iela 3-8” kad nr. 64929000167 sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo 

platību 41.90 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 77/1000 kopīpašuma domājamām 
daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060072001 un 64920060072002 no zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu  64920060072.  

12.1.2. NĪ “ Celtnieku iela 4-1” kad nr. 64929000166  sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo 
platību 92.8 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 928/20489 kopīpašuma domājamām 

daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060520001 un no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu  64920060520. 

12.1.4. NĪ “Celtnieku iela 4-20” kadastra apz. 6492 006 0520 001 020 ar kopējo platību 36.00 
kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 360/20489 kopīpašuma domājamām daļām no 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes ar kad. apz. 6492 006 0520.   

12.1.5. NĪ “ Vienības iela 8-6” kadastra apz. 6492 006 0112 001 006 ar kopējo platību 55,60 
kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 556/5242 kopīpašuma domājamām daļām no 

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

apz. 6492 006 0112 002, katlu mājas ar kad. apz. 6492 006 0112 003. 
12.2. Uzsākt atsavināšanas procesu piedāvājot īrniekiem izpirkt dzīvokļa īpašumus. 

12.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 

vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  

 

13.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo: E. Dolbina/ 

 
….. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens 

pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 

17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 

materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

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

palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas 

(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai 

tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu 

segšanai.  

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

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

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 20.11.2014. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
13.1. Piešķirt …..  p.k ….  vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operācijas izmaksām EUR 

41.41 ( četrdesmit viens euro 41 cents) apmērā no sociālā budžeta. 

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

 

14.p. 

Par Ziemassvētku paciņām 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

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, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, Sandra Ķempe, 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
14.1. Noteikt vienas Ziemassvētku paciņas cenu EUR 3.00 ( trīs euro,00 centu) no pamatbudžeta. 

14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.  

 

15.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 

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

12.11.2014. Vaiņodes novada domē un iereģistrēts ar Nr. 3-6/1139, ar vēlmi iznomāt zemesgabalu 
„Vārpiņas”, kad. apz. 6492 005 0156,  0.24 ha platībā. 

Konstatēts: zemes gabals ar kad. apz. 6492 005 0156, ar nosaukumu „Vārpiņas”, 0.24 ha platībā ir 

piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Ātrāk bija iznomāts ….. Šobrīd nav iznomāts nevienam. 

Konkrētais zemesgabals “Vārpiņas”, ar kad. apz. 6492 005 0156 ir starpgabals. Zemes lietošanas mērķis: 
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 

noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „ Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 16. punktu  
“Šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi 

neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām: 16.1. zemesgabali, kuri ir 

starpgabali ;” un 18.3.punktu  

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts 

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

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

darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

15.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. …., par zemes gabalu “Vārpiņas”, kad. apz. 6492 005 0156, 
0.24 ha platībā . 

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

15.3. Līguma darbības termiņš no 01.12.2014. līdz 2019.gada 30. novembrim. 

http://likumi.lv/doc.php?id=165950#p15
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15.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

16.p. 

Par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai 

/ziņo: O. Zvejs / 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 
plānošanas procesā” 10.punktu, un Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 

,,Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 67., 68. un 69.punktiem,  

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
      16.1. Nodot publiskajai apspriešanai Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.- 

2030.gadam projektu. 

 

     16.2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2014.gada 21. novembra līdz 2014.gada 18.  
decembrim.  

 

     16.3. Noteikt, ka publiskās apspriešanas sabiedriskā sanāksme tiek organizēta:  
2014.gada 10.decembrī, plkst. 1700, Raiņa ielā 23 A, Vaiņode, Vaiņodes pag.  Vaiņodes nov.,  Vaiņodes 

novada domes trešajā stāvā, sēžu zālē. 

  16.4.  Noteikt, ka publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības     

stratēģijas projektu var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus  

Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., LV-3435, 

 pašvaldības darba laikā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.vainode.lv. 

16.5. Nosūtīt Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu Kurzemes plānošanas    

reģionam    atzinuma sniegšanai. 

17.p. 

Par Domes sēžu datumiem 2014. gada decembrī 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde 10.12.2014. plkst. 9.00 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 10.12.2014. plkst. 15.30 

Domes sēde  16.12.2014. plkst.16.00 
 

Sēdi slēdz plkst. 1645 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                         V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                 I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada  27. novembris 

 

http://www.vainode.lv/

