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Darba kārtība: 
 
I Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejnieki”. 
2. Par adreses piešķiršanu ēkai „Autoosta”.  
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajiem īpašumiem Priedes” un Raiņa iela 40” 
4. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamajiem īpašumiem „Santas”, „Jaunasni” un „Kalni”. 
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu. 
     5.1. V. Hazijeva iesniegums. 
     5.2. A. Šķēdnieka iesniegums. 
     5.3. O. Troika iesniegums. 
     5.4. A. Dīka iesniegums. 
6. Par nepilnību novēršanu pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam. 
7. Par tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēžu laiku. 
 
II. Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
8. Par zemes nomas līgumu ar SIA „Aizputes ceļinieks”. 
9. Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa” arhīva uzturētāja 
speciālista darba samaksu.  
10. Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu 
un finansēšanu Vaiņodes novadā. 
11. Par brīvpusdienu piešķiršanu. 
12. Par pašvaldības atbalstu mērķdotācijai Vaiņodes mūzikas skolai. 



13. Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu darba samaksu. 
14. Par sadarbību ar Grobiņas novada domi piešķirot sporta skolas administratīvai darbībai 
līdzfinansējumu. 
15. Par izmaiņām „Vaiņodes novada domes Darba algas no 01.01.2011.” štatu sarakstā. 
16. Par pašvaldības atbalstu mērķdotācijai PII Zīlīte. 
 
III. Dažādi komiteju sēdēs neizskatīti jautājumi 
17. Par Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja apstiprināšanu. 
18. Par Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu. 
19. Par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2012. -2018.gadam izstrādes uzsākšanu. 
20. Par speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem. 
21. Par līdzfinansējumu Kurzemes Tūrisma asociācijas mārketinga aktivitātēm. 
22. Par dzīvokļa piešķiršanu J. Zavackim – „Annenieki” dzīvoklis 3. 
23. Par Vaiņodes novada attīstības programmas 2012.g.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu. 
 
Balsojums par dienas kārtību. 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
1. Pieturēties pie minētās darba kārtības. 
 

I Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
 

1.p. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Lejnieki” 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 

 
Pamats: SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40003388748, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, iesniegums, 
saņemts Vaiņodes novada domē 07.01.2011Nr.3-6/24, ar lūgumu atbilstoši MK 11.12.2007. 
noteikumiem Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 10.9 punktam, izskatīt, saskaņot 
un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Lejnieki” atdalītā zemes gabala zemes ierības projekta 
apstiprināšanu.  
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 2011.gada 17.janvāra, sēdes protokols Nr.1, Tautsaimniecības 
attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt SIA „METRUM” Reģ. Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „Lejnieki”. 
1.2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža. 

 
2.p. 

Par adreses piešķiešanu ēkai „Autoosta” 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 
 
Pamats: J. Alseika, SIA „Pasaule”,reģ. Nr. LV42103000844, adrese Brīvības iela 45A, Vaiņode, 
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 06.01.2011. Nr. 3-
6/20, ar lūgumu piešķirt adresi ēkai „Autoosta”, kas atrodas Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā. 
Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 
2.punktu Adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 



paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka);  6. punktu, adresācijas sistēmai piemēro 
šādus pamatprincipus: 6.1. administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; 6.2. katram 
adresācijas objektam piešķir vienu adresi; 6.3. adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas 
likumā noteiktajām prasībām; 6.4. viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes; 6.5. 
ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu 
savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu 
personu apvienības un publisko tiesību juridiskas personas nosaukumu; 6.6. adresācijas objektu 
numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem.  
MK noteikumu 8. punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās 
pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var 
rezervēt numuru apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas. 
28. punktu, lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 
28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam; 28.2. hierarhiski 
augstākos adresācijas objektus. Lēmumā var neiekļaut republikas pilsētas un novada nosaukumu; 28.3. 
līdzšinējo konkrētā adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; 28.4. ēkas un ar to funkcionāli saistīto 
ēku, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas kadastra apzīmējumu (ja tāds ir). 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un  2011.gada 17.janvāra, sēdes protokols Nr.1, Tautsaimniecības 
attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Piešķirt ēkai „Autoosta”, kad Nr. 6492 006 0563 001 (veikals), 68 m2 platībā, adresi: Raiņa iela 
2A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
2.2. Piecu dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes 
reģionālai nodaļai. 
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
3.p. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu nekustamajiem īpašumiem „Priedes” un „Raiņa iela 40” 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 

 
Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa, reģ Nr. 90000030432, Graudu ielā 
27/29, Liepāja, saņemts Vaiņodes novada domē 03.01.2011.Nr.3-6/6, izbeigt zemes lietošanas tiesības 
atbilstoši „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 
25. panta pirmās daļas 3. punktam, lauku apvidus zemes pastāvīgiem lietotājiem, kuri pēc 2009.gada 
31. augusta ir iesnieguši VZD reģionālajā nodaļā reģistrācijai NĪ zemes robežu plānu, bet līdz 2010. 
gada 31. augustam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu 
īpašumā par samaksu, izbeidzas lietošanas tiesības. 
NĪ „Priedes” zemes vienība ar kadastra Nr. 6454 004 0300, 1.05 ha, zemes lietotājs I. Sudmalis, 
dzīvojošs /……./ . Uz zemes gabala atrodas ēkas.  
NĪ „Raiņa iela 40” zemes vienība ar kadastra Nr. 6492 006 0210, 0.4733 ha, zemes lietotājs Z. 
Bušņevics, dzīvojošs /……./. Uz zemes gabala atrodas ēkas. 
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 
25.panta pirmās daļas 3.punktu, lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri pēc 2009.gada 
31.augustam ir iesnieguši Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010.gada 31.augustam nav 
iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, 
izbeidzas pastāvīgās zemes lietošanas tiesības. Minētās personas, saskaņā ar likuma 25. panta 2. un 2.  
daļā noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā bijušo zemi, kas realizējama gada 
laikā no zemes lietošanas tiesību izbeigšanas dienas, kas ir līdz 2011. gada 01. septembrim 



Likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības 
pieņem lēmumu par to, ka zemes lietotāju tiesības lietot piešķirto zemi ir izbeigušās, un iesniedz  
lēmumu VZD. 
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3. panta piekto daļu, pašvaldībai piekrīt zemes lietotājiem pastāvīgā lietošanā bijusī 
apbūvētā lauku apvidus zeme, par kuru ir noslēdzami zemes nomas līgumi un neapbūvēta lauku 
apvidus zeme, uz kuru bijušais zemes lietotājs ir izmantojis zemes nomas pirmtiesības un noteiktajā 
termiņā ir noslēdzis zemes nomas līgumu. Ja bijušais zemes lietotājs nenoslēdz zemes nomas līgumu 
uz neapbūvētu zeme, tā ieskaitāma rezerves zemes fondā.  
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 13.panta (1) Valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesību nostiprināšanai 
zemesgrāmatās par pamatu ir šādi dokumenti: 8) pašvaldības domes lēmums vai Ministru kabineta 
rīkojums par zemes piederību vai piekritību. zemes vienības „Priedes” ar kadastra Nr. 6454 004 0300, 
1.05 ha platībā un „Raiņa iela 40’ar kadastra Nr. 6492 006 0210, 0.4733 ha platībā ir pašvaldībai 
piekritīgas zemes. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 2011.gada 17.janvāra, sēdes protokols Nr.1, Tautsaimniecības 
attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības: 

3.1.1. I. Sudmalim, p.k. /……./, uz zemes gabalu „Priedes” ar kadastra numuru 6454 004 
0300, 1.05 ha platībā. Zemes gabalam noteikt statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīga 
zeme; 
3.1.2. Z. Bušņevicam, p.k. /……./, uz zemes gabalu „Raiņa iela 40” ar kadastra numuru 6492 
006 0210, 0.4733 ha platībā. Zemes gabalam noteikt statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai 
piekritīga zeme. 

3.2. Slēgt zemes nomas līgumus ar augstāk minētajām personām, 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”. 
3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienestā. 
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
4.p. 

Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamajiem īpašumiem „Santas”, „Jaunasni” un „Kalni” 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 
 
Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, reģ. Nr. 90000030432, Graudu ielā 
27/29, Liepājā, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 03.01.2011. Nr. 3-6/6, ar lūgumu atdalīt 
no nekustamā īpašuma „Santas” zemes vienību ar kadastra nr. 6454 003 0167, no nekustamā īpašuma 
„Jaunasni” ar kadastra Nr. 6492 005 0160 un no nekustamā īpašuma „Kalni” zemes vienību ar 
kadastra Nr. 6492 006 0079 un zemes vienību ar kadastra Nr. 6492 006 0097. 
NĪ „Santas” ar kadastra Nr. 6454 004 0120 , īpašnieks A. Ormanis, p.k. /……./, dzīvojošs /……./, 
sastāv no četriem zemes gabaliem no kuriem vienam zemes gabalam ar kadastra Nr. 6454 003 0167, 
3.9 ha platībā, ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 
NĪ „Jaunasni” ar kadastra Nr. 6492 005 0102, īpašnieks Uščins A., p.k. /……./, dzīvojošs /……./, 
sastāv no diviem zemes gabaliem no kuriem vienam zemes gabalam ar kadastra Nr. 6492 005 0160, 
3.9 ha platībā, ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.  
NĪ „Kalni” ar kadastra Nr. 6492 006 4269, īpašnieks Sķudule L., p.k. /……./, dzīvojošs /……./, 
sastāv no sešiem zemes gabaliem no kuriem diviem zemes gabaliem ar kadastru Nr. 6492 001 0079, 
1.33 ha platībā un ar kadastra Nr. 6492 006 0097, 1.16 ha platībā, ir izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības.  



Augstāk minētajos nekustamajos īpašumos ietilpst zemes vienības, no kurām daļa jau ir ierakstīta 
zemesgrāmatās un daļa nav ierakstīta zemesgrāmatā. Uz tiem zemes gabaliem, kuri nav ierakstīti 
zemesgrāmatā, ar 2010.gada 22.oktobra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu (Protokols Nr.17, 1.p.) 
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 2011.gada 17.janvāra, sēdes protokols Nr.1, Tautsaimniecības 
attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Santas”, ar kadastra numuru 6454 004 0120, zemes gabalu ar 
kadastra numuru 6454 003 0167, 3.9 ha platībā: 

4.1.1. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Saktas”; 
4.1.2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201); 
4.1.3. Atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīga 
zeme. 

4.2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunasni”, ar kadastra numuru 6492 005 0102, zemes gabalu ar 
kadastra numuru 6492 005 0160, 3.98 ha platībā: 

4.2.1. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Jausmas”; 
4.2.2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 
4.2.3. Atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīga 
zeme. 

4.3. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalni”, ar kadastra numuru 6492 006 4269, zemes gabalu ar 
kadastra numuru 6492 001 0079, 1.33 ha platībā: 

4.3.1. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Kalnieši”; 
4.3.2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 
4.3.3. Atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīga 
zeme. 

4.4. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalni”, ar kadastra numuru 6492 006 4269, zemes gabalu ar 
kadastra numuru 6492 002 0097, 1.16 ha platībā: 

4.3.1. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Aizkalni”; 
4.3.2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 
4.3.3. Atdalītajam zemes gabalam noteikt statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīga 
zeme. 

4.5. Lēmums iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajā nodaļā. 
 

5.p. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 

 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 
nosaka: 17. punkts, persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, 
pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo 
noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos dokumentus, t.i., 6.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts 
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir 
sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un 
zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; 18.punkts, pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:  
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 



likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 18.3. pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: 
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Likuma 14.pantā ir 
noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli 
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
 
5. 1. V. Hazijeva iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: V. Hazijeva, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
03.01.2011. Nr. 3-6/1, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu mazdārziņam 0.05 ha platībā uz 
diviem gadiem. 
Pamatojoties uz 2011.gada 17.janvāra, Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
(protokols Nr.1), 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. Hazijevu, p.k. /……./, dzīvojošu /……./, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 006 0805, 0.05 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
5.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2012.gada 31.decembrim.  
5.1.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.2. A. Šķēdnieka iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: A. Šķēdnieka p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
22.12.2010. Nr.3-6/1307, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.102, 8.0 ha platībā . 
Pamatojoties uz 2011.gada 17.janvāra, Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
(protokols Nr.1), 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Šķēdnieku, p.k. /……./, dzīvojošu /……./, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6454 004 0187, 8.0 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām vajadzībām.  
5.2.2. Līguma darbības laiks līdz 2011.gada 31.decembrim.  
5.2.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.3. O. Troika iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: O. Troika, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
05.01.2011. Nr.3-6/13, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu lauksaimniecībā izmantotam zemes 
gabalam „Krustkalna grantsbedres’’ ar kadastra Nr. 6454 003 0090, kas atrodas Embūtes pagastā 
Vaiņodes novadā.  
Pamatojoties uz 2011.gada 17.janvāra, Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
(protokols Nr.1), 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar O. Troiku, p.k. /……./, dzīvojošu /……./, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6454 003 0090, 4.1 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  
5.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.3.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 



 
5.4. A. Dīka iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: A. Dīka, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
30.12.2010. Nr.3-6/1321, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 8.5 ha platībā uz pieciem gadiem.. 
Pamatojoties uz 2011.gada 17.janvāra, Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
(protokols Nr.1), 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Dīku, p.k. /……./, dzīvojošu /……./, par zemes gabalu 
ar kad.nr. 6454 004 0193, 8.5ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  
5.4.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.4.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
6.p. 

Par nepilnību novēršanu pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 
 
Konstatēts ka:  
1) 1991.gada 11.decembrī G. Dapšauskai, ar 7.sas. 14.ses. TDP lēmumu, tika piešķirts zemes gabals 
„Bieranti” lietošanā ar izpirkšanas tiesībām, kadastra numurs 6492 008 0122, 11.0 ha platībā. 
Pamatojoties uz to, ka G. Dapšauska savu tiesību neizmantoja, 2007.gada 09.martā tika izbeigtas 
zemes patstāvīgās lietošanas tiesības un ar G.Dapšausku tika noslēgts zemes nomas līgums. Uz minēto 
zemes gabalu  atrodas ēka, kura kā noskaidrots piekritīga V. Pragulbickim. Savukārt, G. Dapšauskai 
piekrītošās ēkas atrodas uz blakus esošā pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „No palīgsaimniecības 
Jaunmājas” ar kadastra numuru 6492 008 0187. G. Dapšauska vēlas apsaimniekot 11 ha zemes, bet V. 
Pragulbickis vēlas apsaimniekot sev piekritīgo ēku.  
2) nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atrodas zemes gabals, ceļš „Bieranti 
Aizvīķi” ar kadastra numuru 6492 008 0178, 0.1 ha platībā, kas nav nepieciešams, kā pašvaldības ceļš, 
bet ir nekustamā īpašuma „Bieranti” ceļš, jo ceļa abās pusēs ir „Bierantiem” piederošas ēkas. 
3) uz zemes gabala „Mālkalne 1” ar kadastra numuru 6492 008 0648, 0.4 ha platībā, atrodas 
nekustamā īpašuma „Bieranti” ēkas – saimniecības ēka un kūts. 
4) lai sakārtotu pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu 2010.gada 25.novembra Vaiņodes novada domes 
sēdē, Protokols nr.20, 2.p. tika pieņemts nepilnīgs lēmums, kas būtu izsakāms jaunā redakcijā. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, 
2011.gada 17.janvārī, sēdes protokols Nr.1, Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja nolemj: 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Atcelt 2010.gada 25.novembra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.20, 2.p. „Par 
konstatēto nepilnību novēršanu pašvaldībai piekritīgiem zemes gabaliem”. 
6.2. Atdalīt no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Bieranti” ar kadastra numuru 6492 008 0122, 
11.0 ha platībā, zemes gabalu 2.2 ha platībā.  

6.2.1. Atdalītajam zemes gabalam, 2.2 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Jaunbebri” un piešķirt 
adresi „Jaunbebri”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
6.2.2. Atdalītajam zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101). 
6.2.3. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes gabala statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai 
piekrītoša zeme. 
6.2.4. Par zemi 2.2 ha platībā slēgt nomas līgumu ar V. Pragulbicki. 



6.3. Mainīt nosaukumu zemes vienībai 1.7 ha platībā no „No palīgsaimniecības Jaunmājas” ar kadastra 
apzīmējumu 6492 008 0187 uz nosaukumu „Bieranti” un pievienot minēto zemes vienību 
nekustamajam īpašumam „Bieranti” ar kadastra numuru 6492 008 0122, kā otro zemes vienību, 8.8 ha 
platībā 

6.3.1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0187 statusu: Vaiņodes novada 
pašvaldībai piekrītoša zeme. 
6.3.2. Zemes lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods: 0101). 

6.4. Valsts zemes dienestam dzēst no nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ceļu 
„Bieranti Aizvīķi” ar kadastra numuru 6492 008 0178, 0.1 ha platībā un pievienot minēto zemes 
vienību zemes vienībai „Bieranti” ar kadastra numuru 6492 008 0187, 1.7 ha platībā. 
6.5. Valsts zemes dienestam dzēst no nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
nekustamo īpašumu „Mālkalne 1” ar kadastra numuru 6492 008 0648, 0.4 ha platībā un pievienot 
minēto zemes vienību zemes vienībai „Bieranti” ar kadastra numuru 6492 008 0187, 1.7 ha platībā. 
6.6. Zemes vienībai „Bieranti” ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0187, noteikt platību 2.2 ha platībā:  

6.6.1. Noteikt zemes vienībai „Bieranti” ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0187 zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101); 
6.6.2. Noteikt zemes vienībai „Bieranti” ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0187 statusu: 
Vaiņodes novada pašvaldībai piekrītoša zeme. 

6.7. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. Dapšausku par zemes gabalu 2.2 ha platībā ar kadastra numuru 
6492 008 0187 uz kuras atrodas Dapšauskai piekrītošas ēkas. 
6.8. Uzdot zemes lietu speciālistei O.Miemei novērst konstatētās nepilnības un izdarīt labojumus 
zemes nomas līgumos. 
6.9. Lēmuma izrakstu nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Liepājā, Graudu ielā 
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7.p. 

Par Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēžu laiku 

(ziņo: O.Jurjevs) 

 
„Vaiņodes novada domes tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikumā Nr.2”, (apstiprināti 
ar 2009.gada 23.jūlija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr. 3,20.p.) 4.punktā ir 
noteikts, ka Komitejas sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, mēneša trešās nedēļas pirmdienās 
plkst. 900. Nepieciešams mainīt komitejas sēžu dienu, no pirmdienas uz trešdienu. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 2011.gada 17.janvāra, Tautsaimniecības attīstības jautājumu 
komitejas lēmumu (protokols Nr.1), 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Izdarīt grozījumus „Vaiņodes novada domes tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
nolikumā Nr.2”, (apstiprināti ar 2009.gada 23.jūlija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols 
Nr. 3,20.p.) 4.punktā, mainīt vārdu „pirmdienās” uz „trešdienās”. 
 

 
II. Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 

 
8.p.  

Par zemes nomas līgumu ar SIA „Aizputes ceļinieks” 
(ziņo: V.Jansons) 

Pamats: SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ. Nr. 42103000806, adrese Kalvenes iela 73, Aizpute, Aizputes  
novads, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 02.12.2010. Nr. 3-6/1252, ar lūgumu nomāt daļu 
(2.3-3.0ha) no zemes gabala „Vaiņodes grantsbedres” ar kadastra Nr. 6492 003 0666, smilts - grants 
materiāla ieguvei ar nomas maksu Ls 0.30 par katru iegūto kubikmetru blīvā veidā. 



Zemes gabals „Vaiņodes grantsbedres”, kad.nr 6492 003 0666, 20.04 ha platībā, pieder Vaiņodes 
novada pašvaldībai. Īpašumtiesības nostiprinātas Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
1000 0047 1534 un patreiz no pašvaldības puses netiek apsaimniekots. Savukārt likumā „Par 
pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā 
ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
Pamatojoties uz 2011.gada 17.janvāra, Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
(protokols Nr.1), un 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Sandra 
Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), 
Pret – 1 (Biruta Strēle); Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Slēgt nomas līgumu ar SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ.nr 42103000806, par smilts-grants ieguvi 3.0 
ha platībā zemes gabalā „Vaiņodes grantsbedres”, kad.nr. 6492 003 0666. 
8.2. Noteikt nomas maksu Ls 0.50 par katru iegūto kubikmetru blīvā veidā. 
8.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31.martam. 
8.4. Papildināt Līguma 4.punktu ar 4.5. punktu „Iznomātājam tiesības saņem bez atlīdzības 3000 m3 
smilts - grants gadā, no nomnieka, pašvaldības vajadzībām”. 
8.5. Papildināt līguma 6.punktu „Līguma nosacījumi tiek pārskatīti ik pēc trim gadiem” 
 

9.p.  
Par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa” arhīva 

uzturētāja speciālista darba samaksu 

(ziņo: V.Jansons) 
 
Ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošina arī Vaiņodes novada pašvaldības dzimtsarakstu 
arhīvu par laiku no 1873.gada līdz 1993.gadam saglabāšanu, apstrādi un pieejamību, Vaiņodes novada 
pašvaldībai būtu nepieciešams daļēji segt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļa” arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu. Līdzfinansējums tiek aprēķināts 
proporcionāli iedzīvotāju skaitam. 2010.gadā Vaiņodes novada līdzfinansējuma summa bija 370.94 
(trīs simti septiņdesmit lati 94 santīmi), līguma darbības termiņš no 2010.gada 01.janvāra līdz 
2010.gada 31.decembrim. 
2011.gadā tiek piedāvāta līdzfinansējuma summa 368.77 (trīs simti sešdesmit astoņi lati 77 santīmi) un 
līguma darbības termiņš līdz 2011.gada 31.decembrim. 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Slēgt līgumu ar Liepājas pilsētas pašvaldību par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas 
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas” arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu. 
9.2. Piedalīties ar līdzfinansējumu, arhīva uzturētāja speciālista darba samaksai, Ls 368.77 (trīs simti 
sešdesmit astoņi lati 77 santīmi). 
9.3. Līguma darbības termiņš no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim. 
 

10.p.  
Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Līgums ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā 
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā.  



2010.gadā noslēgtā līguma darbības termiņš līdz 2010.gada 31.decembrim, pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 428.73 (četri simti divdesmit astoņi lati 73 santīmi) gadā. 
2011.gada piedāvājums: līgums spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim, līdzfinansējuma summa Ls 
428.76 (četri simti divdesmit astoņi lati 76 santīmi) gadā. 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Slēgt līgumu ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par  Liepājas Centrālās Zinātniskās 
bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas, funkciju veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā. 
10.2. Līguma darbības termiņš no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011. gada 31.decembrim. 
10.3. Piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 428.76 (četri simti divdesmit astoņi lati 76 santīmi) 
gadā. 
 

11.p.  
Par brīvpusdienu piešķiršanu 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamatojoties uz 2011.gada 26.janvāra Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes lēmumu un 
2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Piešķirt pusdienu maksas atvieglojumus personām, kuras iesniegušas iesniegumu Vaiņodes 
novada sociālās palīdzības dienestā un atbilst 2010.gada 25.februāra Saistošo noteikumu Nr.12 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” VI nodaļai: 

11.1.1. no 2.klases līdz 4.klasei 100% apmērā no pusdienu maksas; 
11.1.2. no 5.klases līdz 9.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas; 
11.1.3. no 10.klases līdz 12.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi; 
11.1.4. 5-gadnieki, 6-gadnieki 100% apmērā no ēdināšanas izmaksām. 

11.2. 11.1.punktā minētais lēmums ir spēkā līdz jauna domes lēmuma pieņemšanai. 
11.3. Pirmsskolas izglītības iestādē, bērniem līdz 5 gadiem, piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus 
ēdināšanas izmaksām, personām, kuras atbilst trūcīgas personas statusam un ir iesniegušas iesniegumu 
Vaiņodes novada sociālajā dienestā, ja pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē: 
 11.3.1. divi bērni 25% apmērā no ēdināšanas izmaksām; 
 11.3.2. trīs un vairāk bērni 50% apmērā no ēdināšanas izmaksām. 
11.4. 11.3.punktā minētais lēmums stājas spēkā pēc Vaiņodes novada budžeta 2011.gadam 
apstiprināšanas. 
11.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 
12.p.  

Par pašvaldības atbalstu mērķdotācijai Vaiņodes mūzikas skolai 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: Vaiņodes mūzikas skolas direktores M. Ulbertes 24.01.2011 iesniegums Nr. 1-19/24, saņemts 
Vaiņodes novada domē 24.01.2011., Nr.3-6/68, par pašvaldības atbalstu mērķdotācijai. 
Saskaņā ar profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu finansēšanas Līgumu Nr. 6-11-102, 
Vaiņodes Mūzikas skola saņem Kultūras ministrijas mērķdotāciju pedagogu algu finansēšanai 



2011.gadam. Finansēšanas līgumā paredzētā summa un audzēkņu skaits neatbilst esošajam audzēkņu 
skaitam un netiek paredzēts iespējamais audzēkņu pieaugums septembrī. Līgumā pedagogu algu 
mērķdotācija un audzēkņu skaits atstāts pagājušā gada līmenī un nav ņemts vērā iesniegtais 
paredzētais audzēkņu skaits un atbilstošs finansējums. Lai varētu īstenot profesionālās ievirzes 
izglītības programmas prasības saskaņā ar licencēto programmu stundu skaitu un turpināt audzēkņu 
apmācību, pietrūkst finansējums 1.3 pedagoģiskās likmes mēnesī. Lai notiktu stundu skaitam 
atbilstošs mācību process, lūdzu iespēju – vienu pedagoģisko likmi – 21.5 mācību stundas, segt no 
pašvaldības budžeta līdz gada beigām, t.i., Ls 330.00 (trīs simti trīsdesmit lati 00 santīmi) mēnesī. 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Segt, no pašvaldības budžeta, Ls 330.00 (trīs simti trīsdesmit lati 00 santīmi) mēnesī, vienu 
pedagoģisko likmi, t.i., 21.5 mācību stundas, Vaiņodes Mūzikas skolai, līdz gada beigām.  
12.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
13.p.  

Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu darba samaksu 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Liepājas rajona Sporta skolas pedagoģisko darbinieku tarifikācijas saraksts 2010./2011.m.g., pēc 
rīkojuma Nr. 394, kas izdots 04.08.2010. 

Nr.p.k
. 

Vārds, uzvārds, 
Ieņemamais 

amats 
Ped.darb
a stāžs 

Amat
a 

algas 
likme 

Stund
u sk. 
Nedēļ

ā 

Likme
s 

Mēneš
a darba 

alga 
bez 

d.d.nod
. 

Darba 
alga Ls 
mēnes

ī 

1. Artūrs Auders 
Treneris 

izglīt.iestād
ē handbols 

2 245 6 0,286 70,07 86,95 

2. 
Desmitnieks 
Arvīds 

Treneris 
izglīt.iestād
ē handbols 

48 255 7 0,333 85,00 105,48 

3. Skopiņa Zinaīda 
Treneris 

izglīt.iestād
ē handbols 

36 255 6 0,286 72,86 90,41 

  Kopā       19 0,905 227,93 282,84 

 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Iekļaut „Vaiņodes novada domes Darba algas no 01.012011” štatu sarakstā ar 2011.gada 
01.janvāri sekojošas štatu vienības: 
 13.1.1. Treneris handbolā, 0.286 slodzes likme, darba alga Ls 70.07 mēnesī; 



 13.1.2. Treneris handbolā, 0.333 slodzes likme, darba alga Ls 85.00 mēnesī; 
 13.1.3. Treneris handbolā, 0.286 slodzes likme, darba alga Ls 72.86 mēnesī. 
13.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
14.p.  

Par sadarbību ar Grobiņas novada domi piešķirot sporta skolas administratīvai darbībai 
līdzfinansējumu 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: Grobiņas novada domes Liepājas rajona Sporta skolas 20.01.2011 iesniegums, saņemts 
Vaiņodes novada domē 25.01.2011., Nr.3-6/74, par sadarbību ar Grobiņas novada domi, ar lūgumu 
izskatīt Vaiņodes novada domes sēdē jautājumu par sadarbības turpināšanu ar Grobiņas novada domes 
Liepājas rajona Sporta skolu 2011.gadā, piešķirot sporta skolas administratīvai darbībai 
līdzfinansējumu Ls 217.00 mēnesī, kas sastāda Ls 2604.00 gadā. 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Turpināt sadarbību ar Grobiņas novada domes Liepājas rajona Sporta skolu un piedalīties ar 
līdzfinansējumu Ls 217.00 (divi simti septiņpadsmit lati 00 santīmi) mēnesī Liepājas rajona Sporta 
skolas uzturēšanā, no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim. 
14.2 Lēmuma izrakstu iesniegt Grobiņas novada domes Liepājas rajona Sporta skolai un Vaiņodes 
novada pašvaldības grāmatvedībai. 
 

15.p.  
Par izmaiņām „Vaiņodes novada domes Darba algas no 01.01.2011.” štatu sarakstā 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
15.1. Par kultūras nama apkopēja amatu 
Atklāti balsojot; 
Par – 10 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Aigars Dīks, 
Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 2 (Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe); Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

15.1.1. Noteikt kultūras nama apkopējam 0.8 slodzes likmi, ar valstī noteikto minimālo algu, no 
01.02.2011. 
15.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
15.2. Par projektu, Iepirkumu komisijas vadītāja un darba aizsardzības vecākā speciālista 
amatu 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

15.2.1. Noteikt projektu vadītāja, Iepirkumu komisijas vadītāja un darba aizsardzības vecāko 
speciālista amatalgu Ls 500.00 (pieci simti lati 00 santīmi) ar 1.0 slodzes likmi, no 01.02.2011. 
15.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
15.3. Par Bibliotēkas un Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja amatu 
Atklāti balsojot; 



Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

15.3.1. Noteikt Bibliotēkas un Embūtes pagasta pārvaldes vadītājam 1.0 slodzes likmi, ar Ls 
283.00  (divi simti astoņdesmit trīs lati 00 santīmi) amatalgu, no 01.02.2011. 
15.3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

  
16.p.  

Par pašvaldības atbalstu mērķdotācijai PII Zīlīte 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: Vaiņodes novada domes Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītājas 
I.Pīlageres 17.01.2011 iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 17.01.2011., Nr.3-6/54, ar lūgumu 
rast iespēju, papildus piešķirtajai valsts budžeta mērķdotācijai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, piemaksāt no pašvaldības budžeta Ls 88.18 mēnesī no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 
31.augustam, lai saglabātu algu paaugstinājumu 10% apmērā, kā to nosaka Vaiņodes novada domes 
2010.gada 22.decembra sēdes lēmuma, protokola Nr.21, 8.p., „Par štatu darbinieku algām”. 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.janvāra Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Segt, no pašvaldības budžeta, Ls 88.18 (astoņdesmit astoņi lati 18 santīmi) mēnesī, papildus 
piešķirtajai valsts mērķdotācijai piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, no 2011.gada 01.janvāra 
līdz 2011.gada 31.augustam.  
16.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

III. Dažādi komiteju sēdēs neizskatīti jautājumi 
 

17.p.  
Par Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja apstiprināšanu 

(ziņo: V.Jansons) 

 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 10 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts), Pret – nav; Atturas – 2 
(Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Atbrīvot E.Dolbinu, p.k. /……./, no sociālā dienesta vadītāja vietas izpildītāja amata un pārcelt 
darbā par Vaiņodes novada sociālā darba organizatoru, izdarīt grozījumus darba līgumā. 
17.2. Apstiprināt Uģi Melbārdi, p.k. /……./, par Vaiņodes novada domes sociālā dienesta vadītāju. 
17.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 
 

18.p.  
Par Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja apstiprināšanu 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: Guntas Pupaines 2010.gada 28.decembra iesniegums Nr. 3-6/1317 ar lūgumu atbrīvot no 
Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja amata un 2011.gada 27.janvāra Indras Fjodorovas iesniegums Nr. 



3-6/81 ar lūgumu pieņemt darbā par Embūtes pagasta pārvaldes vadītāju un lūgumu atļaut savienot 
Bibliotēkas vadītāja amatu un Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja amatus 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
18.1. Atbrīvot Guntu Pupaini, p.k./……/, no Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja amata. 
18.2. Apstiprināt Indru Fjodorovu, p.k. /……/, Embūtes pagasta pārvaldes vadītāja amatā. 
18.3. Atļaut Indrai Fjodorovai apvienot Embūtes pagasta bibliotēkas vadītājas un Embūtes pagasta 
pārvaldes vadītājas amatus. 
 

19.p.  
Par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 06.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības 
teritorijas plānošanas noteikumi” 11., 18., 32., 33. un 35.punktu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Uzsākt Vaiņodes novada teritorijas plānojuma izstrādi. 
19.2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju 
Visvaldi Jansonu. 
19.3. Apstiprināt darba uzdevumu „Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam 
izstrādei” (Pielikums Nr.1). 
19.4. Izstrādes vadītājam sagatavot paziņojumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. 
19.5. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt VARAM un kaimiņu vietējām pašvalaldībām. 
 

20.p.  
Par speciālistu piesaisti plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: LR Valsts reģionālās attīstības aģentūras 18.01.2011 vēstule Nr.3-3/232 ar uzaicinājumu 
iesniegt projekta iesniegumu 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām 
un novadiem” ietvaros. 
Pamatojoties uz MK 2010.gada 08.jūnija noteikumu Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem”” 22.punktu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības 
iestāde uzaicina Vaiņodes novada pašvaldību sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu atbilstoši MK 
noteikumu nosacījumiem un Aģentūras izstrādātajai projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas 
metodikai. Projekta iesniegšanas termiņš ne vēlāk kā līdz 2011.gada 28.februārim, plkst. 1700. 
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas apdomāt par speciālistu nepieciešamību un iesniegt savus 
priekšlikumus. 

 
21.p.  

Par līdzfinansējumu Kurzemes Tūrisma asociācijas mārketinga aktivitātēm 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: 09.12.2010 SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” iesniegumu Nr.21/1-9, 
saņemts Vaiņodes novada domē 13.12.2011, Nr.3-6/1286, par līdzfinansējumu Kurzemes Tūrisma 
asociācijas (KTA) mārketinga aktivitātēm. 
Atklāti balsojot; 



Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
21.1. Piedalīties 2011.gadā ar līdzfinansējumu Kurzemes Tūrisma asociācijas mārketinga aktivitātēs, 
nosakot viena tūrisma objekta mārketinga izmaksas summu Ls 124.14 (viens simts divdesmit četri lati 
14 santīmi).  
 

22.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu J. Zavackim – „Annenieki” dzīvoklis 3 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: J. Zavacka, p.k. /……./, dzīvo: /……./ iesniegumu, saņemts Vaiņodes novada domē 
28.12.2010, Nr. 3-6/1316, ar lūgumu izīrēt dzīvokli „Anneniekos” Nr. 3 uz pieciem gadiem. 
Apņemos izremontēt, (salikt jaunus logus, durvis) par saviem līdzekļiem un uzturēt labā 
kārtībā. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
22.1. Piešķirt J. Zavackim, p.k. /……./, dzīvokli uz 5 (pieciem) gadiem. 
22.2. J. Zavackim slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu.  
22.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un pašvaldības lietvedībā. 
 

23.p.  
Par Vaiņodes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes uzsākšanu 

(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panata otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas 
sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, 
 
Atklāti balsojot; 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
22.1. Uzsākt Vaiņodes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādi. 
22.2. Nozīmēt atbildīgo par Vaiņodes novada attīstības programmas izstrādi Vaiņodes novada domes 
priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu. 
22.3. Apstiprināt Vaiņodes novada attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu un izpildes 
termiņus saskaņā ar Pielikumu Nr. 2. 
22.4. Paziņojumu par Vaiņodes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
22.5. Lēmumu par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīt Kurzemes plānošanas 
reģionam. 
 
 
Sēdi beidz: 1730 



 
 
Sēdes vadītājs:       V.Jansons 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:      E.Vanaga 
 
Protokols parakstīts 2011.gada 04.februārī 
 


