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Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  
 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 
 
Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Grosberga 
 
Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ) 
 
Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektora vietniece, jurists- Evita Vanaga, nekustamo īpašumu speciālists 
Oskars Jēkabsons, izpilddirektors Egils Juzups. 
  
Darba kārtībā: 
 

1. Par pašvaldībai piekritīgu zemi. 
2. Par zemesgabala  “Vārpiņas” sadalīšanu. 
3. Par NĪ izvērtēšanu pašvaldību funkciju pildīšanai 
4. Par NĪ atsavināšanu 

4.1. Sporta iela 3 dzīv. 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.2. Auguste 7-8, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

5. Par dzīvokļa “Auguste7-8 kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu. 
6. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu  
7. Par NĪ Kalna iela 2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 

8. Par NĪ atsavināšanu: 
8.1. NĪ “Baznīcas iela 11”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
8.2. NĪ “ Baznīcas iela 13” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

9. Par dotāciju A. Lejas grāmatas “ Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanai 
10. Par  dzīvokļa piešķiršanu 

10.1. … iesniegums 
10.2. …. iesniegums 
10.3. ….. iesniegums 
10.4. ….. iesniegums 
10.5. ….. iesniegums 

11. Par īres līguma laušanu 
12. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Liepājas reģiona novadu būvvaldei 



13. Par izstāšanos no Liepājas reģiona novadu būvvaldes 
14. Par sadarbību ar Radio SWH Kurzeme 

 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot  papildjautājumu:       
 
15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Čukas-1”un zemesgabala piederību 
pašvaldībai 
16. Par zemesgabalu platību precizēšanu 
17. Par grozījumu izdarīšanu Vaiņodes novada domes 2014. gada 20. novembra domes sēdes protokolā Nr. 19. 
11.p.” Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu dzīvoklim “ Auguste 7” 
dzīvoklis Nr. 3, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu” 

 
1.p. 

Par pašvaldībai piekritīgu zemi 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 

Pamats: Valsts zemes dienesta, Kurzemes reģionālās nodaļas, Reģ. Nr. 90000030432, juridiskā adrese: Graudu iela 
27/29, Liepāja, LV3401, iesniegums saņemts 27.11.2014 Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1207, 
izvērtējot datus, reģionālā nodaļa konstatēja, ka īpašumiem “Pie Brīvības ielas”, kad. Nr. 6492 006 0099 un “Pie Krūmu 
ielas”, ar kad. apz 6492 006 0110, sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām ar kad. apz. 6492 006 0633 un 6492 006 0644, 
abi īpašumi atrodas Vaiņodes novadā, Vaiņodes pagastā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrēts statuss – pašvaldībai piekritīga zeme, bet reģionālās nodaļas rīcībā nav lēmums ar kuru, atbilstoši noteiktām 
likumdošanas normām, zemes vienības ir izvērtētas un noteiktas par pašvaldībai piekritīgu zemi. Reģionālā nodaļa lūdz 
izvērtēt informāciju par iepriekš minētajiem īpašumiem un pieņemt atbilstošu lēmumu. 
Konstatēts: zemes vienības ar kad. apz. 6492 006 0633, ar nosaukumu “Pie Brīvības ielas”, 0,36 ha platībā un ar kad. 
apz. 6492 006 0644, ar nosaukumu “Pie Krūmu ielas” 0,76 ha platībā,  šobrīd sistēmā ir reģistrēta, kā pašvaldībai 
piekritīga zeme.  

Pamatojoties uz 01.09.2009 MK noteikumiem Nr.996, “Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 
piekrītošo zemi” 

01.09.2009. MK noteikumu Nr. 996 „Kārtība kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura 
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2 
punkts nosaka, ka pašvaldība  pieņem lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, ja zeme atbilstoši likumam „Par valsts 
un pašvaldību īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ir 
ierakstāma zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda. 

11.punktu, pašvaldības izvērtē un pašvaldības dome pieņem lēmumu par zemes piederību, piekritību vai izmantošanu 
zemes reformas pabeigšanai. Lēmumā norāda: zemes piederību, piekritību vai izmantošanu zemes reformas pabeigšanai, 
zemes vienības atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu, platību un  ja zeme piekrīt pašvaldībai – pamatojumu, normatīvo 
aktu, tā pantu, panta daļu, punktu un apakšpunktu. 
 
Izvērtējot zemes vienību “ Pie Brīvības ielas” ar kad. apz. 6492 006 0633, 0.36 ha platībā, secināms, ka ir nepieciešamas 
pašvaldības funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  1.,2.,9.,10.,13., punktu. 
Izvērtējot zemes vienību “ Pie Krūmu ielas” ar kad. apz. 6492 006 0644, 0.76 ha platībā, secināms, ka ir nepieciešams 
pašvaldību funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  1.,2.,9.,10.,13., punktu. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 



 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Vaiņodes novada pašvaldībai piekrīt šādas neapbūvētas zemes vienības, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība: 
1.1.1. “Pie Brīvības ielas”, ar kad. apz. 6492 006 0633, 0.36 ha platībā, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes novadā . 
1.1.2.  “Pie Krūmu ielas”, ar kad. apz. 6492 006 0644, 0.76 ha platībā, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes novadā  ir piekritīga Vaiņodes novada pašvaldībai.   
1.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei . 

 
2.p.  

Par zemesgabala “  Vārpiņas” sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 

Lai pašvaldība varētu racionāli apsaimniekot sev piekrītošos īpašumus  nepieciešamas sadalīt nekustamo īpašumu “ 
Vārpiņas”, kas sastāv no diviem  atsevišķiem zemes gabaliem  ar  kopējo platību  1.37  ha platībā. 
 
Konstatēts:  NĪ ar nosaukumu “Vārpiņas”, kad. apz. 6492 005 0165, 1.37 ha platībā, sastāv no diviem atsevišķiem 
zemes gabaliem ar kad. apz. 6492 005 0165, 1.13 ha platībā un ar kad. apz. 6492 005 0156, 0.24 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. NĪ nav ierakstīts zemesgrāmatā un ir piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai.  
 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likumu”, 1.panta 3.punktu kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās 
pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam izstrādāts 
teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 5.panta 1.daļa nosaka, 
ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 1.p. nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, 
ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Vārpiņas”, kad. Nr. 6492 005 0165, 1.37 ha platībā, zemesgabalu 
ar kad. apz. 6492 005 0156, 0.24 ha platībā. 
2.2. Atdalītajam zemesgabalam ar kad. apz. 6492 005 0156, 0.24 ha platībā piešķirt nosaukumu “Vārpiņas 2” un 
noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101 
2.3. Atlikušajam  zemes gabalam ar kad. apz. 6492 0050165, 1.13 ha platībā saglabāt nosaukumu 
 “ Vārpiņas” un saglabāt zemes lietošanas mērķi- NĪLM:0101 ( lauksaimniecībā izmantojama zeme). 
2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 

 
 

3.p. 
Par NĪ izvērtēšanu pašvaldību funkciju pildīšanai 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 

1. NĪ “ Auguste 7-8” kad. apz.. 6492 005 0083  001 008 ar kopējo platību 40,50 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošām 405/3686 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes ar kad. apz. 6492 
005 0083 , palīgceltne ar kad. apz. 6492 005 0083 003. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 864.00. 
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. 
 
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. 
 
 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta  3. daļa  nosaka, 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. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “ Auguste 7-8” kad. apz.. 6492 005 
0083  001 008 ar kopējo platību 40.50 kvm.  
3.2. 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. 
 

4.p. 
Par NĪ atsavināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
4.1. Par Sporta iela 3 dzīv. .. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: ….p.k. …  dzīvojošas Sporta ielā 3 dzīv… Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums 18.07.2014. 
saņemts Vaiņodes novada domē un iereģistrēts ar Nr. 3-6/733 ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli Nr.8 Sporta ielā 3, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 
Konstatēts: SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, 
vērtējums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu Sporta iela 3-… 
kadastra Nr. 64929000167, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, 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 – 
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā. Tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 19. novembrī, 
aprēķināta: EUR 1174.00 (Viens tūkstotis viens simts septiņdesmit četri eiro, 00 centi), NĪ inventarizācijas izmaksas 
EUR 99.96 (deviņdesmit deviņi euro, 96 centi), NĪ novērtēšana EUR 77.48 (septiņdesmit septiņi eiro, 48 centi) 
 
Ar 20.11.2014. Nr.19., 12.1.1. punktu pašvaldība nolēma, ka minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju pildīšanai. 
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju  
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru  
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, valsts mantas 
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 
nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa 
īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 3.pants. (1) Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var 
atsavināt: 2) pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu 
dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek 
noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un 
atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  
37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta 
ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Lai atsavinātu 
nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
 



Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1.1. Atsavināt … p.k. …. nekustamo īpašumu „Sporta iela 3-….” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra 
Nr. 64929000167, par kopējo summu EUR 1351.44 (Viens tūkstotis trīs simti piecdesmit viens eiro, 44 centi).  
4.1.2. Samaksu veikt iemaksājot Vaiņodes novada  pašvaldības A/S Swedbank bankas kontā pilnā apmērā līdz 
31.01.2015. 
4.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 
 
4.2. Auguste 7-….,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: …. p.k. … dzīvojoša …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., saņemts 21.11.2014., iereģistrēts Vaiņodes novada 
pašvaldībā ar Nr. 3-6/1153, ar vēlmi izpirkt dzīvokli “Auguste 7-….”, kad. apz. 6492 005 0083 001 008, kurš atrodas 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 
Konstatēts: dzīvoklis ar nosaukumu Auguste 7-…, ar kad. apz. 6492 005 0083 001 008, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
izīrēts …. Dzīvojamā māja “Auguste 7”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ir ierakstīta zemesgrāmatā, dzīvokļa īpašums 
“Auguste 7-….” 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 likuma 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 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:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.2.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Auguste 7-…”, ar kad. apz. 6492 005 0083 001 008, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
atsavināšanas procedūru. 
4.2.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam atvērt dzīvokļa īpašumu dzīvoklim 
“Auguste 7-…”, ar kad. apz. 6492 005 0083 001 008, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.2.3. Uzdod nekustamo īpašumu speciālistam veikt novērtējumu atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā. 
4.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam izpildei 

 
5.p. 

Par dzīvokļa “Auguste 7- 8 “ kopīpašuma domājamo daļu noteikšanu 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 



 
Dzīvoklim Auguste 7-8, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 
domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo 
platību . Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 53.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā:  
1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma veidošanas dokumentiem: 
a) kadastra numuru, 
b) nekustamā īpašuma nosaukumu, ja pašvaldība tādu ir piešķīrusi, 
c) kadastra subjektam  
piederošās domājamās daļas, 
d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas, 
e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu; 
8. Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma domājamā daļa - 
daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas platībai attiecībā pret visu mājā esošo 
dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo platību; 
 
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu “Auguste 7-8”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un noteikt 
kopīpašuma domājamo daļu 405/3686 no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes ar kad. apz. 6492 005 0083, 
palīgceltne ar kad. apz. 6492 005 0083 003, Auguste 7-8, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1 Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums “Auguste 7” dzīvoklis Nr.8 ar kadastra apz. 
6492 005 0083 001 008, ir kopīpašuma 405/3686 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes ar kad. 
apz. 6492 005 0083, palīgceltne  ar kad. apz. 6492 005 0083 003, Auguste 7-8, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 
dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu speciālistam O. Jēkabsonam  
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas. 

6.p. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
6.1. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1154, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E49 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E49 noslēgts 06.04.2011, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E49, noslēgtu ar …. p.k… par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā līdz 31.12.2019 
6.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.2. …. iesniegums 



Pamats: … p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1155, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E18 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E18 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0193, ar 
nosaukumu “Lauku ganības”, 8.5 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E18, noslēgtu ar …. p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0193, ar 
nosaukumu “Lauku ganības”, 8.5 ha platībā līdz 31.12.2019 
6.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.3. …. iesniegums  
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša  …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1156, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E74/1 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E74/1 noslēgts 12.05.2010, par zemesgabaliem ar nosaukumu “Centra mazdārziņi 
ar kad. apz. 6454 004 0361, 0.04 ha platībā un “Vībiņu ganības ar kad. apz. 6454 004 0096, 0.5 ha platībā. Zemesgabali 
ir ierakstīti zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.3.1. Pagarināt līdz 31.12.2019 zemes nomas līgumu Nr. E74/1, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabaliem ar nosaukumu 
“Centra mazdārziņi ar kad. apz. 6454 004 0361, 0,04 ha platībā un “Vībiņu ganības ar kad. apz. 6454 004 0096, 0.5 ha 
platībā. 
6.3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.4. … iesniegums 
Pamats: … p.k. …dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1157, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E34/1 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E34/1 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.5 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 



 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.4.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E34/1, noslēgtu ar … p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0,5 ha platībā līdz 30.12.2019 
6.4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.5. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1158, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E45 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E45 noslēgts 06.04.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha un ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 0.5 ha platībā. 
Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.5.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E45, noslēgtu ar …p.k. …. par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, 
0,03 ha platībā un ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 0.5 
ha platībā, līdz 31.12.2019 
6.5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.6. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1159, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E20 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E20 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 002 0103, ar 
nosaukumu “Pļavu ganības”, 2.0 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.6.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E20, noslēgtu …. p.k…., par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 002 0103, ar 
nosaukumu “Pļavu ganības”, 2,0 ha platībā, līdz 31.12.2019 
6.6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.7. … iesniegums 
Pamats: …. p.k. …. dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1160, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E24 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E24 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0,12 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 0,5 
ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 



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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.7.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E24 noslēgtu ar …. p.k. …. par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, 
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.12 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 0.5 
ha platībā, līdz 31.12.2019 
6.7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.8. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. ….., dzīvojošas ….. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts 
Vaiņodes novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1161, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E12 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E12 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.8.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E24, noslēgtu ar …. p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019 
6.8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.9. …. iesniegums 
Pamats: …. p.k. …. dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1162, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E19 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E19 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.04 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.5 ha 
platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.9.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E24, noslēgtu ar …. p.k. ….par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0082, 
ar nosaukumu “Centra mājas”, 0,04 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.5 ha 
platībā, līdz 31.12.2019. 
6.9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 



 
6.10. …. iesniegums 
Pamats: …. p.k. …. dzīvojošs ….  Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1163, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E160 uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E160 noslēgts 20.07.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.03 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.10.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E160, noslēgtu ar ….p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, 
ar nosaukumu “Centra mājas”, 0.03 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.11. …..iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojoša …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1164, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E10 uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E10 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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 – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Balsojumā nepiedalās deputāts Aigars Dīks-  Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.11.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E10, noslēgtu ar … p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
6.12. …. iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojoša …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1165, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E47 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E47 noslēgts 06.04.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.12.1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E47, noslēgtu ar …. p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.13. …. iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1166, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E11 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E11 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.06 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.13.1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E11, noslēgtu ar … p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.14….. iesniegums 
Pamats: …, p.k. …. dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1181, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E27/1 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E27/1 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0144, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.06 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.14.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E27/1, noslēgtu ar …. p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0144, 
ar nosaukumu “Centra mājas”, 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.15. … iesniegums 
Pamats: …. p.k. …. dzīvojoša  …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1180, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E65 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E65 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.06 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 



 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.15.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E65, noslēgtu ar ….  p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, 
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.16. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojoša … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1179, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E73 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E73 noslēgts 12.05.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.034 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.16.1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E73, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.034 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.17. …. iesniegums 
Pamats: …, p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1169, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E31 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E31 noslēgts 12.05.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.17.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E70, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 



4.18. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojoša …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1168, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E23 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E23 noslēgts 15.03.2010, par diviem zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0303, 
ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.06 ha un 0.5 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes 
novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.18.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E23, noslēgtu ar …, p.k. … par diviem zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 
004 0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.06 ha un 0.5 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.19. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1167, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E103 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E103 noslēgts 28.05.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.19.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E103, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, 
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.20. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1170, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E16 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E16 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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 – 7 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 



Balsojumā nepiedalās deputāts Oļegs Jurjevs-  Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants. 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.20.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E16, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.21. … iesniegums 
Pamats: …p.k. …. dzīvojošas …., Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1171, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E50/1 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E50/1 noslēgts 08.04.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 0.5 
ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.21.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E50/1, noslēgtu ar  … p.k. … par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 
0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu 
ganības”, 0.5 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.21.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.22. … iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojoša … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1172, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E15 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E15,  noslēgts 08.03.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0,04 ha  un 1,0 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes 
novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.22.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E15, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0303, 
ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.04 ha  un 1.0 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.22.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.23 …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …. dzīvojoša … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1173, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E26 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E26 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.06 ha un 0.5 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes 
novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 



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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.23.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E26, noslēgtu ar …. p.k. … par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0303, 
ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.06 ha un 0.5 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.23.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.24. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …., dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1175, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E25 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E25 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0144, ar 
nosaukumu “Uzvaras iela 1”, 0,12 ha un 0,15 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes 
novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.24.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E25, noslēgtu ar … p.k. …. par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0144, 
ar nosaukumu “Uzvaras iela 1”, 0,12 ha un 0,15 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.24.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.25. … iesniegums 
Pamats: …, p.k. … dzīvojošas  ….. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1176, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E71 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E71 noslēgts 12.05.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.06 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.25.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E71, noslēgtu ar …. p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.25.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.26. …iesniegums 



Pamats: …, p.k. … dzīvojoša … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1178, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E64 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E64 noslēgts 11.05.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.26.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E64, noslēgtu ar … p.k…..par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.26.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.27. …. iesniegums 
Pamats:… p.k. … dzīvojošas  … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1177, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E33 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E33 noslēgts 15.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.09 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.27.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E33, noslēgtu ar … p.k. …..par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.09 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.27.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.28. … iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.11.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1174, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E48 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E48 noslēgts 06.04.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.06 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 



 
6.28.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E48, noslēgtu ar …, p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, 
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.28.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.29. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1224, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E72 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E72 noslēgts 12.05.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0,06 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.29.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E72, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.06 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.29.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.30. … iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1123, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E194 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E194 noslēgts 22.12.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0,5 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.30.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E19, noslēgtu ar … p.k. … par zemes gabalu ar kad. apz. 645420040303, ar 
nosaukumu “ Centra ganības” 0.5 ha platībā līdz  31.12.2019. 
6.30.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.31. … iesniegums 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas  … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1222, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E51 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E51 noslēgts 08.04.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.31.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E51, noslēgtu ar …, p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.31.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.32. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas …, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014.  iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1221 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E105 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E105 noslēgts 28.05.2010.  par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.32.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E105, noslēgtu ar …, p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0303, 
ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.32.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.33. …iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1220, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E62 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E62 noslēgts 06.05.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0225, ar nosaukumu “Jaunie Vībiņu Eglieni”, 
0,3 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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 – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Balsojumā nepiedalās deputāts Aigars Dīks -  Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants. 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.33.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E62, noslēgtu ar …. p.k. … par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, 
ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0,04 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0225, ar nosaukumu “Jaunie Vībiņu 
Eglieni”, 0,3 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.33.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.34. … iesniegums 
Pamats: …., p.k. …, dzīvojošs …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 



novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1219, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E44 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E44 noslēgts 06.04.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.34.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E44, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0082, ar 
nosaukumu “Centra mājas”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.34.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.35. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1216, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E106/1 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E106/1 noslēgts 28.05.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.35.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E106/1, noslēgtu ar …. p.k. ….par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 
0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.35.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.36. … iesniegums 
Pamats: …, p.k. … dzīvojoša … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1217, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E27 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E27 noslēgts 01.04.2010, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0303, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 0.5 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 
ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. 
Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 



 
6.36.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E27, noslēgtu ar … p.k. …, par zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0303, 
ar nosaukumu “Centra ganības”, 0.5 ha platībā un ar kad. apz. 6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 
0.03 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.36.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.37. … iesniegums 
Pamats: … p.k. … dzīvojošs … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 05.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1241, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V174 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V174 noslēgts 26.07.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0875, ar 
nosaukumu “Raiņa iela 36a”, 0.11 ha platībā. Zemesgabals ir nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada 
pašvaldībai. 
Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.37.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 174, noslēgtu ar … p.k. .. par zemesgabaliem ar kad. apz. 6492 006 0875, ar 
nosaukumu “Raiņa iela 36a”, 0.11 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.37.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.38. …iesniegums 
Pamats: … p.k. …. dzīvojoša …, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 04.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1237, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E8 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E8 noslēgts 08.03.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. 
 
Nodokļu parādu nav. 
 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.38.1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E8, noslēgtu ar … p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.38.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 
6.39. … iesniegums 
Pamats: …, p.k. … dzīvojoša … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 04.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1237, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E4 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E4 noslēgts 28.05.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.04 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. 
Nodokļu parādu nav. 



 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.39.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E4, noslēgtu ar … p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0,04 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.39.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei  
izpildei. 
 
6.40. … iesniegums 
Pamats: … p.k. …, dzīvojošs … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 03.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1226, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E46 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E46 noslēgts 06.04.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0193, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 6.00 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. 
Nodokļu parādu nav. 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.40.1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E46, noslēgtu ar … p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0193, ar 
nosaukumu “Centra ganības”, 6.00 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.40.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
6.41…. iesniegums 
Pamats: … p.k. …, dzīvojošs … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 04.12.2014, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā  ar Nr. 3-6/1238, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E161 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E161 noslēgts 20.07.2010, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 
pašvaldība. Nodokļu parādu nav. 
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, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.41.1.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E8, noslēgtu ar … p.k….., par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā, līdz 31.12.2019. 
6.41.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 



7.p. 

Par NĪ Kalna iela 2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 
 

Pamats: …. p.k. … dzīvojošs …Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 11.08.2014, Vaiņodes 
novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/821, ar vēlmi izpirkt NĪ “Kalna iela 2”, kad. Nr. 6492 006 0080, 0,116 ha 
platībā.  
Konstatēts: 15.09.2014 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 
Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kalna iela 2”, kadastra Nr. 6492 006 0080, kurš 
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0080, 0,116 ha 
platībā uz kura atrodas 1-stāva 4 - dzīvokļu ēka, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0080 001 – īpašums reģistrēts 
zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 28. augustā, aprēķināta: EUR 
2223.00  (Divi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro.00 centi), no kuras zemes vērtība ir EUR 692.00, bet dzīvojamās 
ēkas – EUR 1531.00 . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: EUR 175.45 
Ar 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu, sēdes protokols Nr.15, 11p. tika nolemts, ka NĪ nav nepieciešams 
pašvaldības funkciju pildīšanai un to uzturēšana prasītu lielus finansiālus ieguldījums. Tika pieņemts lēmums uzsākt 
atsavināšanas procesu piedāvājot īrniekiem izpirkt dzīvokļa īpašumus.  
 
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. 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

7.1. Atsavināt … p.k. …, NĪ „Kalna iela 2”,Vaiņode,Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. Nr. 6492 006 0080, 0.116 ha 

platībā par kopējo summu EUR 2398.45  (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro un 45 centi). 

7.2. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu no 2014. gada decembra līdz 2017. gada 31.decembrim maksājot 6 (sešus) 
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 
7.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu ar samaksas grafiku. 
 

8.p. 
Par NĪ  atsavināšanu 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 
 
8.1. NĪ “Baznīcas iela 11”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: …. p.k…. dzīvojoša …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/1263, saņemts 12.12.2014.  
Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut izpirkt zemi ar kad Nr. 6492 006 0426 ar kopējo platību 0.4146 ha, kas atrodas 
Baznīcas ielā 11, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. … 
Konstatēts: Ar 09.03.2007. Vaiņodes pagasta padomes lēmumu …. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 



“ Baznīcas iela 11”, kas atrodas Vaiņodes nov., Vaiņodes pag, Vaiņodē,  un par kuru noslēgts lauku apvidus zemes nomas 
līgums. No SIA “Invest Rīga Liepāja” saņemts vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu Baznīcas 
iela 11, ar kadastra Nr. 6492 006 0426, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv no zemesgabala 
0.4146 ha platībā – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda. Tirgus vērtība 
apsekošanas dienā,  2014.gada 22. jūlijā, aprēķināta: EUR 1482 (Viens tūkstotis četri simti astoņdesmit divi eiro), klāt 
liekami arī vērtēšanas izdevumi, kas ir EUR 139.15.  Kopējā summa par NĪ “Baznīcas iela 11” sastāda EUR 1621,15. 
 
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 un uz 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4). “Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru 
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir 
noslēgts zemes nomas līgums.”  
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:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1.1. Atsavināt … p.k. … NĪ „Baznīcas iela 11”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra apz. 6492 006 
0426, 0.4146 ha platībā par kopējo summu EUR 1621.15 (viens tūkstotis seši simti divdesmit viens euro un 15 centi) 
8.1.2. Samaksu veikt  pilnā apmērā ieskaitot Vaiņodes novada pašvaldības A/S Swedbank bankas kontā līdz 15.01.2015. 
8.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 
 
 8.2. NĪ “ Baznīcas iela 13” , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Pamats: … p.k. … dzīvojoša …Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/1264, saņemts 12.12.2014.  
Vaiņodes novada domē ar lūgumu atļaut izpirkt zemi ar kad. Nr. 6492 006 0353 ar kopējo platību 0.3489 ha, kas atrodas 
Baznīcas ielā 13, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Iesniegumam pievienota Vaiņodes novada bāriņtiesas 
06.05.2013. izsniegta pilnvara iereģistrēta ar Nr. 58 kurā  pilnvarots  Juris Volkovs  kārtot  visas lietas, kas saistītas ar 
NĪ “Baznīcas iela 13” tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 
Konstatēts: Ar 09.03.2007.Vaiņodes pagasta padomes lēmumu …. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu 
“ Baznīcas iela 13”, kas atrodas Vaiņodes nov., Vaiņodes pag, Vaiņodē,  un par kuru noslēgts lauku apvidus zemes nomas 
līgums..  No SIA “Invest Rīga Liepāja” saņemts vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu Baznīcas 
iela 13, ar kadastra Nr. 6492 006 0353, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv no zemesgabala 
0.3489 ha platībā – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda. Tirgus vērtība apsekošanas 
dienā,  2014.gada 22. jūlijā, aprēķināta: EUR 1383 (Viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs eiro), klāt liekami arī 
vērtēšanas izdevumi, kas ir EUR 139.15. Kopējā summa par NĪ “Baznīcas iela 13” sastāda EUR 1522,15. 
 
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 un uz 
“Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4). “Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru 
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir 
noslēgts zemes nomas līgums.”  



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:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.2.1. Atsavināt …. p.k. … NĪ „Baznīcas iela 13”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra apz. 6492 006 
0353, 0.3489 ha platībā par kopējo summu EUR 1522.13 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit divi euro un 13 centi) 
8.2.2 Samaksu veikt  pilnā apmērā ieskaitot Vaiņodes novada pašvaldības A/S Swedbank bankas kontā līdz 15.01.2015. 
8.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 
 

9.p. 
Par dotāciju A. Lejas grāmatas “ Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanai 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: Biedrības “ Kodols” iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 04.12.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1235  ar 
lūgumu atbalstīt kazdandznieka A. Lejas grāmatas “ Tā sportoja Liepājas rajonā” izdošanu. Nepieciešamā 
līdzfinansējuma summa ir EUR 200.00. 
 
Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Līdzfinansēt A. Lejas grāmatas izdošanu “ Tā sportoja Liepājas rajonā” EUR 200.00 (divi simti euro,00 centu) 
apmērā finansējumu ieskaitot biedrības “ Kodols”, Reģ., nr. 40008114283, A/S SEB banka kontā : 
LV23UNLA0050011774297. 
9.2. Lēmuma izraksts nosūtāms biedrībai “ Kodols” un iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 

 
10.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

10.1. … iesniegums 
Pamats: …  p.k. …, dzīvojošas …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 11.12.2014., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1256, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Celtnieku   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 jautājumu 
risināšanā”. 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1.1. Piešķirt ….  p.k. …, dzīvokli …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies trīs personas. 
10.1.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības izmantošanu.  

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

 
 10.2. …. iesniegums 
Pamats: …p.k. …., dzīvojoša … Priekule, Priekules nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 11.12.2014., 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/1261, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies 1 
persona. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.2.1. Piešķirt …  p.k. …, dzīvokli ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies viena persona. 
10.2.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības izmantošanu.  

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

 
 
10.3. …. iesniegums 
Pamats: ….  p.k. …. dzīvojoša …., Liepāja, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 03.12.2014., iereģistrēts ar Nr. 
3-6/1215, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies 1 persona. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”. 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.3.1. Piešķirt … p.k. …., dzīvokli …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies viena persona. 
10.3.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības izmantošanu.  

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

 
10.4. …. iesniegums 
Pamats: …  p.k. …, dzīvojoša …Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 
15.12.2014., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1267, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   

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



 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.4.1. Piešķirt … p.k. ….., dzīvokli …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
10.4.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības izmantošanu.  

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

 
10.5. …. iesniegums 
Pamats: …  p.k. …., dzīvojoša …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 
15.12.2014., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1269, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Sandra 
Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis  Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 
11.pants. 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.5.1. Piešķirt ….  p.k. … dzīvokli …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
10.5.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības izmantošanu.  

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

11.p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: …  p.k. … deklarētā adrese …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 20.03.2014., iereģistrēts ar Nr. 3-6/255, ar lūgumu izbeigt īres tiesības uz dzīvokli … Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  

Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  ….  p.k. … par dzīvokli  …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar 31.12.2014. 

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

12.p. 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Liepājas reģiona novadu būvvaldei 

/ziņo O. Jurjevs/ 
 

Pamats: Liepājas reģiona novadu būvvaldes iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 26.11.2014. iereģistrēts ar 



Nr. 3-6/1197 ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt papildus līdzekļus darba algu samaksai  2014. gada decembra mēnesī. 
Papildus nepieciešami EUR 605.00 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Piešķirt Liepājas reģiona novadu būvvaldei papildfinansējumu 2014. gada decembra mēnesī  EUR 605.00 
apmērā. 
12.2. Lēmuma  izraksts nosūtāms Liepājas reģiona novadu būvvaldei un iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības 
grāmatvedībā izpildei. 
 

13.p. 
Par izstāšanos no Liepājas reģiona novadu būvvaldes 

/ziņo O. Jurjevs/ 
 

Pamatojoties uz Liepājas reģiona novadu būvvaldes nolikuma 5.1.punktu- Izstāšanās no Būvvaldes notiek uzsakot 
vienošanās līgumu sešus mēnešus iepriekš un “Liepājas reģiona novadu būvvaldes”  izveidošanu 10.3. punktu 
dalībnieki var uzteikt līgumu ievērojot sešu mēnešu uzteikuma termiņu. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Uzteikt dalību 2009. gada 18. augusta vienošanās līgumā par “ Liepājas reģiona novada būvvaldes “ LRNB” 
izveidošanu un izstaties no Liepājas reģiona novadu būvvaldes ar 30.06.2015. 
13.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Liepājas reģiona novadu būvvaldei Graudu ielā 27/29, Liepāja,  LV- 3401. 
 

14.p. 
Par Radio SWH Kurzeme sadarbības piedāvājumu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
Piedāvājums: 
Vaiņodes novada aktualitātes – divas reize mēnesī Radio SWH Kurzeme ēterā  divas reizes mēnesī 2015. gada 
ceturtdienās plkst. 13.05- tematisko aktualitāšu “ Novadu aktualitātes” ietvaros. Informācijas apjoms līdz 45 sek. Un 
telefonintervija līdz 5 min. vienu reizi mēnesī ar kādu no Vaiņodes Domes vai pašvaldības iestāžu pārstāvi raidījuma 
“Kurzemes Kods “ietvaros. 
 
Piedāvājuma summa EUR 49.50+ PVN mēnesī. 
Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Slēgt  līgumu par Vaiņodes novada aktuālās informācijas izvietošanu  ar AS Radio SWH ar 01.01.2014. līgums 
spēkā līdz 31.12.2015. 
14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā. 

 



15.p. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemesgabalu “Čukas 1 “ un zemesgabala piekritību pašvaldībai 

/ziņo O. Jurjevs/ 
 

Pamats: Valsts zemes dienesta, Kurzemes reģionālās nodaļas, Reģ. Nr. 90000030432, juridiskā adrese: Graudu iela 
27/29, Liepāja, LV3401, iesniegums saņemts 27.11.2014 Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1232, 
izvērtējot datus, reģionālā nodaļa konstatēja, ka īpašumam ar nosaukumu “Čukas 1”, kad. Nr. 6454 004 0014, sastāvā 
ietilpstošā zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0189 un 6454006 0644, abi īpašumi atrodas Vaiņodes novadā, Vaiņodes 
pagastā, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts statuss – pašvaldībai piekritīga zeme, bet 
reģionālās nodaļas rīcībā nav lēmums ar kuru, atbilstoši noteiktām likumdošanas normām, zemes vienības ir izvērtētas 
un noteiktas par pašvaldībai piekritīgu zemi. Tāpat par šo zemes vienību ir jāpieņem lēmums par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu un jāslēdz zemes nomas līgums ar  … Reģionālā nodaļa lūdz izvērtēt informāciju par iepriekš minētajiem 
īpašumiem un pieņemt atbilstošu lēmumu. 
Konstatēts: zemes vienības ar kad. apz. 6454 004 0189, ar nosaukumu “Čukas 1”, 0.2722 ha platībā, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov. šobrīd sistēmā ir reģistrēta, kā pašvaldībai piekritīga zeme, lietošanas tiesības piešķirtas …. nav noteiktā 
laikā zemes vienību izpircis, tāpēc šobrīd par šo zemes gabalu pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu un piekritību Vaiņodes novada pašvaldībai. 
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25.panta pirmās daļas 4.punktam, Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma 
(pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 
kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, un 25.panta otrajai daļai, 
persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 
gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, 
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. 
Saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus 
zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Balsojumā nepiedalās deputāts Aigars Dīks -  Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants. 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Izbeigt zemes patstāvīgās lietošanas tiesības …. p.k. …. uz zemes gabalu „Čukas 1”, kad. apz. 6454 004 0189, 
0.2722 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes novadā. Noteikt 1.1. punktā minētai zemes vienībai statusu: Vaiņodes novada 
pašvaldībai piekritīga zeme. 
15.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar 1.1. punktā minētām personu, saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību”. 
15.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības Zemes lietu speciālistam un Valsts zemes dienesta 
Kurzemes reģionālai nodaļai. 
15.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža Liepājā, Lielā ielā 4. 

16.p. 
Par zemesgabalu platības precizēšanu 

/ziņo O. Jurjevs/ 
 
Pamats: Valsts zemes dienesta, Kurzemes reģionālās nodaļas, Reģ. Nr. 90000030432, juridiskā adrese: Graudu iela 
27/29, Liepāja, LV3401, iesniegums saņemts 27.11.2014 Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1232, 
izvērtējot datus, reģionālā nodaļa konstatēja, ka zemesgabaliem ar nosaukumu “Ceļmalas 1”, kad. apz. 6454 004 0197, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov. un  “Celtnieku iela” ar kad. apz. 6492 006 0540, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. Par 
šiem zemesgabaliem jāpieņem lēmums par platības precizēšanu. 
Konstatēts: Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta platība  zemesgabalam  ar nosaukumu 
“Ceļmalas 1”, ar kad. apz. 6454 004 0197, 0,8 ha un zemesgabalam ar nosaukumu “Celtnieku iela”, ar kad. apz. 6492 
006 0540, 0,6 ha, bet reāli zemesgabalam  ar nosaukumu “Ceļmalas 1”, ar kad. apz. 6454 004 0197, Embūtes pag., 



Vaiņodes nov., platība ir 0,3468 ha, bet zemesgabala ar nosaukumu “Celtnieku iela”, ar kad. apz. 6492 006  0540, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā, platība ir 0,4814 ha. 
 
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.” 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Precizēt kadastra datos zemes vienību platības: 

16.1.1. zemesgabalam ar  nosaukumu “Ceļmalas 1”, kad. apz. 6454 004 0197, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
0.3468 ha 
16.1.2. zemesgabalam ar nosaukumu “Celtnieku iela”, kad. apz. 6492 006 0540, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., 0.4814 ha 

16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienestā un Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam 
izpildei. 

17.p. 
„Par grozījumu izdarīšanu Vaiņodes novada domes 2014. gada 20. novembra domes sēdes protokola Nr.19, 

11.p. „Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu Dzīvoklim “Auguste 7” 
dzīvoklis Nr. 3, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu” 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 
 

Pamats: Nepieciešams izdarīt grozījumus Vaiņodes novada domes 2014. gada 20. novembra domes sēdes protokola 
Nr.19, 11.p. „ Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu Dzīvoklim “Auguste 7” 
dzīvoklis Nr. 3, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu”. 
 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas 
likuma 45. panta trešo daļu un “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma likums 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 un 6.panta pirmo daļu.  
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Grosberga) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. izdarīt grozījumus Vaiņodes novada domes 2014. gada 20. novembra domes sēdes protokola Nr.19, 11.p. „ Par 
kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noteikšanu Dzīvoklim “Auguste 7” dzīvoklis Nr. 3, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu” izsakot šādā redakcijā: “11.1.1. 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, palīgceltnes ar kad. apz. 6492 005 
0083 003 un un zemes ar kad. apz. 6492 005 0083, “Auguste7”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. “ 



17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Liepājas zemesgrāmatu nodaļā 
dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu speciālistam O. Jēkabsonam  
17.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401, viena mēneša laikā no tā 
spēkā stāšanās dienas. 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 1700 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                         V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                 I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 23. decembrī. 

 

 

 

 


