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Nr.2  

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2013. gada 24.janvārī 
 
Sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi atklāj plkst. 1505 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs 
 
Nepiedalās: nav 
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās:  
SIA „METRUM” pārstāvji: Mārtiņš Trukšāns un Ingūna Kūliņa 
Zemes lietu speciāliste – Guna Taujēna 
Mājas lapas speciālists – Mārtiņš Fricsons 
 
Darba kārtība: 
 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi: 
 
1. Par NĪ “Gulbji” izpirkšanu 
2. Par dzīvojamās mājas Kungu 3 izpirkšanu 
3. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

3.1. J. R. iesniegums 
3.2. V. B. iesniegums 
3.3. J. S. iesniegums 
3.4. A. Š. iesniegums 
3.5. A. S. iesniegums 
3.6. K. K. iesniegums 
3.7. R. G. iesniegums 
3.8. I. R. iesniegums 

4. Par zemes nomas līguma laušanu 
4.1. I. N. iesniegums 
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4.2. L. S. iesniegums 
5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

5.1. R. M. iesniegums 
5.2. D. T. iesniegums 

6. Par adreses precizēšanu Celtnieku ielā 3 
 
Komiteju sēdē neizskatītie jautājumi: 
 
7. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
8. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
9. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
10. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
11. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
12. Par dzīvokļiem. 
  12.1. Piešķiršana. 
  12.2  Līguma laušana 
 
Balsojums par sēdes darba kārtību 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības un pievienot pie domes sēdes darba kārtības sekojošus 
papildjautājumus: 
 
13. Par līgumu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju”. 
14. Par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu 
15. Par Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam apstiprināšanu 
16. Par Vaiņodes sociālā atbalsta centra „Vaiņode” nolikuma projektu. 
17. Par Embūtes tūrisma informācijas centra nolikuma projektu. 
18. Par Liepājas rajona sporta skolas administratīviem izdevumiem un pedagogu darba samaksu. 
19. Par brīvo pašvaldību zemju aktualizēšanu. 
20. Par 20.12.2012. Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.23, 8.p. „Par Vaiņodes novada 
pašvaldības štatu vienību sarakstu” precizēšanu. 
21. Par Vaiņodes novada mājas lapu. 
 

1.p. 
Par NĪ “Gulbji” izpirkšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: J. L., p.k. /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 20.12.2012., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/1098, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ “Gulbji” ar kadastra Nr. 6454 003 0571, 31.11 ha platībā, 
kas atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, likuma noteiktā kārtībā. Izdevumus garantē apmaksāt.  
 
Konstatēts: NĪ “Gulbji” ar kad. Nr. 6454 003 0571, kopējā platība 31.11 ha, no tiem 11.3 ha mežs, ir 
Vaiņodes novada pašvaldības īpašums, kas iereģistrēts Embūtes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 1000 0051 2535. Uz minēto zemes gabalu izbeigtas zemes lietošanas tiesības R. E. un noslēgts 
apvidus nomas līgums. Iesniegumam pievienota pilnvara, kurā R.E. pilnvaro J. L., kārtot visas lietas 
saistībā ar nekustamo īpašumu „Gulbji”. Ar 2012.gada 22.novembra Vaiņodes novada domes lēmumu, 
Protokols Nr.22, 4.p., Par pašvaldībai piederošā NĪ “Gulbji” atsavināšanas procedūras uzsākšanu”, 
Vaiņodes novada dome nolemj: piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Gulbji”, ar 
kadastra numuru 6454 003 0571, kopējo platību 31.11 ha, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
atsavināšanas procedūras uzsākšanai. Uzdot J. L., Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt 
nekustamā īpašuma  „Gulbji” novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 



 3 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Novērtējums iesniedzams Vaiņodes novada 
domē. 
 
Pēc SIA „Latio”, Reģ.Nr. 41703000843, vērtējuma nekustamais īpašums „Gulbji” novērtēts Ls 15 000  
(piecpadsmit tūkstoši lati 00 santīmi) vērtībā, noteiktā vērtība neietver mežaudzes vērtību. Mežaudzes 
vērtība pēc Dienvidkurzemes virsmežniecības izziņas novērtēta Ls 2475.86 vērtībā. Kopējā sākuma 
pārdošanas cena noteikta Ls 17 475.86. Optimālais realizācijas laiks tirgus vērtībai ir 18 
(astoņpadsmit) mēneši.  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 2.1 pants. (2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi 
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem. 
3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 
pārdodot par brīvu cenu 
4. pants (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 zemes 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.  
5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome. (5) 
Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību 
aprobežojumi. 
8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 
izveidota komisija vai sertificēta firma.  
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. 
44.pants.. (7) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās 
daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Piekrist atsavināt R. E., p.k. /……../, Vaiņodes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
„Gulbji”, ar kadastra numuru 6454 003 0571, ar kopējo platību 31.11 ha, kas atrodas „Gulbji”, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., par Ls 17 475.86 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci 
lati 86 santīmi), naudu ieskaitot pašvaldības kontā vai samaksājot pašvaldības kasē līdz 2013.gada 
28.februārim. 
1.2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža. 
 

2.p. 
Par dzīvojamās mājas “Kungu iela 3”izpirkšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 

Pamats: O. Š., p.k.  /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 07.01.2013., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/20, ar lūgumu ļaut izpirkt pašvaldības piederošo dzīvokli pēc adreses “Kungu iela 3-2”, 
/……../ 
Konstatēts:  NĪ “Kungu iela 3” ar kad .Nr. 6492 006 0850, dzīvokļi Kungu iela 3-1 un Kungu iela 3-
3, pieder O.Š., ko apliecina zemesgrāmatu apliecība.  
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Dzīvojamā māja Kungu iela 3, Dzīvoklis Kungu iela 3-2 un ēkai piekritīgā zeme 0.41 ha platībā pieder 
Vaiņodes novada pašvaldībai. Dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, īres līgumu uz minēto adresi 
nav. Vaiņodes novada pašvaldībai minētā dzīvojamā māja un dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai Māja Kungu iela 3 atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. Dzīvojamās mājas Kungu iela 3 
atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2013. ir Ls 304.56 
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants. (1) 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) Atsevišķos gadījumos 
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 2) zemes 
kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā 
esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;    
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.  
8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 
izveidota komisija vai sertificēta firma.  
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. 
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 – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Piekrist pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas „Kungu iela 3”, ar kadastra numuru 6492 006 
0850 001, Dzīvokļa Kungu iela 3 dzīvoklis 2 ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0850 001 002, un 
piegulošā zemes gabala 0.41ha ar kadastra numuru 6492 006 0850, kas atrodas Vaiņode., Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanai. 
2.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt 2.1.punktā minētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  

 
3.p. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 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 
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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.  

 
3.1. J. R. iesniegums 
 
Pamats: J. R., p.k. /……../.,  iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 11.12.2012., iereģistrēts ar 
Nr.3-6/1069, ar lūgumu pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.147 uz 
pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0821, ar nosaukumu “Tirgoņu iela 3B” 0.1 ha platībā 
iznomāta J.R. līdz 2011. gada 31.decembrim, zemes nomas līgums Nr. 147. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1.1. Pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.147, noslēgtu starp J.R. un 
Vaiņodes novada domi. 
3.1.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim. 
3.1.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
3.2.V. B. iesniegums 
 
Pamats: V. B., p.k. /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 14.12.2012., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/1085, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 148 uz diviem gadiem. 
Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6492 004 0152 , ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 
Jaunmājas”, kopējā platība 5.2 ha, V. B. iznomāti 0.6 ha uz gadu. Līgums Nr. 148 noslēgts 2010. gada 
20. jūlijā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.2.1. Pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.148, noslēgtu starp V. B. 
un Vaiņodes novada domi. 
3.2.2. Līguma darbības termiņš līdz 2014.gada 31.decembrim. 
3.2.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
3.3. J. S. iesniegums 
 
Pamats: J. S., p.k. /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 18.12.2012., iereģistrēts Nr. 
3-6/1089 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 117 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes gabals kad. Nr.6492 006 0125 ar nosaukumu “Ābelītes”, kopējā platība 16.2 ha, 
atrodas Vaiņodē, J. S. iznomāti 0.13 ha. Līgums noslēgts 2010. gada 16 jūlijā uz gadu. 
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Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.3.1. Pagarināt 2010.gada 16.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.117, noslēgtu starp J. S. un 
Vaiņodes novada domi. 
3.3.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim. 
3.3.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
3.4. A. Š. iesniegums 
 
Pamats: A. Š., p.k. /……../., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 18.12.2012., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/1091, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 102, par zemesgabalu “Pie Vanagiem” ar 
kad. Nr. 6454 004 0187, 9.5 ha platībā uz vienu gadu. 
Konstatēts: Zemes gabals ar kad. Nr. 6454 004 0187, ar nosaukumu “Pie Vanagiem” atrodas 
Embūtes pag., kopējā platība 9,5 ha, zemes gabals ir zeme zemes reformu pabeigšanai, iespējams 
iznomāt uz gadu ar nomas pagarināšanas tiesībām. Nomas līgums ar A. Š. noslēgts 2010. gada 28. 
maijā uz gadu, 2011. gadā pagarināts vēl uz gadu, līgums spēkā līdz 31.12.2012. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.4.1. Pagarināt 2010.gada 28.maija noslēgto zemes nomas līgumu Nr.102, noslēgtu starp A.Š. un 
Vaiņodes novada domi. 
3.4.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim. 
3.4.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
3.5. A. Š. iesniegums 
 
Pamats: A. Š., p.k. /……../ iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 02.12.2012., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/1111, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.206 par zemes gabala nomu 2.7 ha platībā, 
kad. Nr. 6492 006 0641 uz vienu gadu. 
Konstatēts: zemes gabals ar kad.Nr. 6492 006 0641 ar nosaukumu “Vaiņodes internātskola”, 2.7 ha  
platībā. Līgums Nr.206 noslēgts ar A. Š. 2011. gada 21. janvārī ar termiņu viens gads   līguma termiņš 
līdz 31.12.2012. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.5.1. Pagarināt 2011.gada 21.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.206, noslēgtu starp A. Š. 
un Vaiņodes novada domi. 
3.5.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim. 
3.5.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
3.6. K. K. iesniegums 
 
Pamats: K. K., p.k. /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 02.01.2013., iereģistrēts ar 
Nr.3-6/2, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 238 uz 5 gadiem. 
Konstatēts: zemes gabals ar kad. apz. 6492 005 0152 un nosaukumu “Starpgabals”, 0.9 ha, ar 
2011.gada 22.novembra zemes nomas līgumu Nr.238 līdz 2012. gada 31. decembrim iznomāts K. K.. 
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Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.6.1. Pagarināt 2011.gada 22.novembra zemes nomas līgumu Nr.238, noslēgtu starp K. K. un 
Vaiņodes novada domi. 
3.6.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim. 
3.6.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
3.7. R. G. iesniegums 
 
Pamats: R. G., p.k. /……../ iesniegums, 04.01.2013. saņemts Vaiņodes novada domē 04.01.2013., 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/7, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.76 uz 5 gadiem.   
Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0771,  ar nosaukumu “Tirgoņu iela 3A”, kopējā 
platība 0.1510 ha. R. G. iznomāti 0.13 ha, zemes nomas līgums Nr.76 noslēgts 2010. gada 12. maijā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.7.1. Pagarināt 2010.gada 12.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.76, noslēgtu starp R. G. un 
Vaiņodes novada domi. 
3.7.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim. 
3.7.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
 
3.8. I. R. iesniegums 
 
Pamats: I. R., p.k. /……../ iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 04.01.2013., iereģistrēts ar Nr. 
3-6/12, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu E 209 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6454 002 0103, ar  nosaukumu “Centra ganības”, 0.5 ha platībā 
iznomāts I. R. kopš 2003. gada 01. marta, zemes nomas līgums Nr. 209, spēkā līdz 31.12.2012. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.8.1. Pagarināt 2003.gada 01.marta noslēgto zemes nomas līgumu Nr.209, noslēgtu starp I. R. un 
Embūtes pagasta padomi. 
3.8.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim. 
3.8.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.  

 
4p.  

Par zemes nomas līguma laušanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
4.1. I. N. iesniegums 
 
Pamats: I. N., p.k. /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 14.12.2012. iereģistrēts ar Nr. 
3-6/1086, ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu Nr. 202, jo zeme vairs nav nepieciešams. 
/……../ 
Atklāti balsojot: 
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Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.1. Lauzt 2011.gada 21.janvārī noslēgto starp Vaiņodes novada domi un I. N. zemes nomas 
līgumu Nr. 202 ar 2013.gada 24.janvāri. 
4.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 
izpildei. 

 
4.2. L. S. iesniegums 
 
Pamats: L. S., p.k. /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 04.01.2013, iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/13, ar lūgumu ļaut atteikties no zemes gabala 0,05 ha platībā, ar kad. Nr. 6492 006 0125, ar 
nosaukumu “Ābelītes”, jo iznomātais zemesgabals atrodas ļoti tālu no dzīves vietas. 
/……../ 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.2.1. Lauzt 2011.gada 21.janvārī noslēgto starp Vaiņodes novada domi un I. N. zemes nomas 
līgumu Nr. 202 ar 2013.gada 24.janvāri. 
4.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 
izpildei. 

 
5.p.  

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 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. R. M. iesniegums 
 
Pamats: R. M., p.k. /……../., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 02.01.2013, iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/5, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar nosaukumu “Parks skolas”, 0.15 ha platībā uz pieciem 
gadiem, jo to jau  izmantoju, mazdārziņa ierīkošanai. 
/……../ 
Atklāti balsojot: 
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Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. M., p.k. /……../, par zemes gabalu ar nosaukumu 
“Parks skolas”, 0.15 ha platībā, kad. apz. 6492 006 0994, palīgsaimniecības vajadzībām.  
5.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2017.gada 31.decembrim.  
5.1.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.2. D. T. iesniegums 
 
Pamats: D. T. iesniegums, p.k. /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 03.01.2013, 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/9, ar lūgumu iznomāt  zemes gabalu ar kad. Nr. 6492 005 0217 ar nosaukumu 
“No personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas” 1,58 ha, jo zeme nepieciešama ēku piereģistrēšanai, kas 
atrodas uz konkrēto zemes gabalu. 
Konstatēts: Uz zemes gabala ar kad. Nr. 6492 005 0217, ar nosaukumu “No personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas” atrodas trīs palīgēkas, kuras kadastra reģistrā neuzrādās, pieder D. T., 
zeme ir piekritīga Vaiņodes novada pašvaldībai.  
/……../ 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.2.1. Jautājuma izskatīšanu atlikt līdz parāda summas nomaksai. 

 
6.p. 

Par adrese precizēšanu Celtnieku ielā 3 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 
Pamats: Dzīvesvietas deklarēšanas iespējamības nodrošināšanai nepieciešams aktualizēt un precizēt 
dzīvokļu sadalījumu adresei “Celtnieku iela 3”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 
 
Konstatēts: adresē “Celtnieku iela 3” ir divstāvu māja, kurā ir 8 dzīvokļi. Adrešu reģistrā parādās 
Celtnieku iela 3, bet neparādās dzīvokļi. Dzīvojamā māja ir apdzīvota. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto nepieciešams precizēt adreses, lai dzīvokļu iemītniekiem būtu 
iespējams deklarēties viņu dzīvesvietās. 
 
   Celtnieku iela 3-1, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 001 
   Celtnieku iela 3-2, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 002 
   Celtnieku iela 3-3, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 003 
   Celtnieku iela 3-4, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 004 
   Celtnieku iela 3-5, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 005 
   Celtnieku iela 3-6, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 006 
   Celtnieku iela 3-7, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 007 
   Celtnieku iela 3-8, ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 008 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kurš nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 
jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 2009.gada 3.novembra 
MK noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi”. 
 
Atklāti balsojot: 
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Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Apstiprināt dzīvojamai mājai ar kadastra numuru 6492 006 0593, adresi: Celtnieku iela 3, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
6.2.Piešķirt adreses telpu grupām: 

6.2.1. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 001, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 1, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2.2. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 002, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 2, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2.3. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 003, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 3, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2.4. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 004, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 4, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2.5. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 005, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 5, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2.6. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 006, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 6, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2.7. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 007, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 7, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2.8. ar telpu grupas apz. 6492 006 0593 001 008, Celtnieku iela 3 dzīvoklis 8, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

6.3. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciālists Guna Taujēna. 
6.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

 
7.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
/……../  
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, 
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Piešķirt /……../, vienreizēju sociālo pabalstu 30 % apmērā no operācijas, slimnīcas, zāļu 
izmaksām Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati 00 santīmi). 
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā izpildei. 

 
8.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Pamats: /……../iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 21.01.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/82, ar 
lūgumu piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu operācijai. 



 11 

Par: operāciju – Ls 90.00.  
  
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, 
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Piešķirt /……../, vienreizēju sociālo pabalstu 30 % apmērā no operācijas izmaksām, t.i., Ls 30.00 
(trīsdesmit lati 00 santīmi). 
8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā izpildei. 

 
9.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Pamats: /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 21.01.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/80, 
ar lūgumu piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu acs operācijai, kuras izmaksas ir Ls 750.00. Pirms 
pusgada tika veikta pirmā operācija, kura izmaksāja Ls 960.00 
 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, 
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Piešķirt /……../vienreizēju sociālo pabalstu 30% apmērā no otrās operācijas izmaksām Ls 230.00 
(divi simti trīsdesmit lati 00 santīmi) un Ls 200.00 (divi simti lati 00 santīmi) par pirmo operāciju, 
kopā Ls 430.00 (četri simti trīsdesmit lati 00 santīmi). 
9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā izpildei. 

 
10.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Pamats: /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 21.01.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/79, 
ar lūgumu piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu lāzerkorekcijas acu operācijai. Kopējās izmaksas Ls 
881.00 
 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
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33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, 
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Piešķirt /……../, vienreizēju sociālo pabalstu 30% apmērā no operācijas izmaksām, t.i., Ls 
270.00 (divi simti septiņdesmit lati 00 santīmi). 
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā 
izpildei. 

 
11.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Pamats: /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 21.01.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/78, 
ar lūgumu piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu mugurkaula operācijai. Operācijas izmaksas Ls 586.00 
  
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, 
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Piešķirt /……../, vienreizēju sociālo pabalstu 30% apmērā no operācijas izmaksām, t.i.,  Ls 
200.00 (divi simti lati 00 santīmi). 
11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā 
izpildei. 

 
12.p.  

Par dzīvokļiem 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
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”,  

 
12.1. Piešķiršana 

   
Pamats: K. M., p.k. /……../., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 18.01.2013., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/74, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Kalnu ielā 1-23, /……../. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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12.1.1. Piešķirt ar 01.03.2013. K. M., p.k. /……../, dzīvokli Kalnu ielā 1 /……../ 
12.1.2. Deklarēsies viens cilvēks. Dzīves vieta jādeklarē viena mēneša laikā, t.i., līdz 31.03.2013. 
12.1.3. K.M. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu.  
12.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
12.2 Līguma laušana 
 
Pamats: L. S., p.k. /……../, dzīvo /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 21.01.2013., 
iereģistrēts ar Nr.3-6/78, ar lūgumu lauzt īres līgumu adresē Vienības ielā /……../ 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.2.1. Ar 24.01.2013. lauzt īres līgumu ar L. S., par dzīvojamo platību adresē Vienības ielā /……../ 
12.2.2. Uzdot L. S. viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nodot dzīvojamo platību un 
deklarēt savu dzīves vietu citā adresē. 
12.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un Komunālajā nodaļā. 
 

13.p.  
Par līgumu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju” 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (Komercsabiedrība) līguma projekts, kurā 
Komercsabiedrība apņemas savā darbībā veicināt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, sniegt ar 
tūrisma darbību saistītos pakalpojumus, veicot šādus darbus: 
1.1. Informācija par novada kultūras un tūrisma piedāvājumu drukātajos tūrisma informācijas 
materiālos 2013.gadā: 

1.1.1. Ceļveža „Liepāja un apkārtne 2013” latviešu, angļu, vācu, krievu un lietuviešu valodās 
sagatavošana un izplatīšana, 
1.1.2. Tūrisma kartes „Liepāja un apkārtne 2013” latviešu, angļu, vācu, krievu un lietuviešu 
valodās sagatavošana un izplatīšana,  
1.1.3. Informācija par novada pasākumiem iknedēļas izdevumā „Šonedēļ Liepājā”; 

1.2. Dalība 10 starptautiskajās tūrisma izstādēs – Helsinkos (Somijā), Utrehtā (Nīderlandē), Berlīnē un 
Hamburgā (Vācijā), Maskavā (Krievijā), Gēteborgā (Zviedrijā) Viļņā un Klaipēdā (Lietuvā), Tallinā 
(Igaunijā), Rīgā (Latvijā). 
1.3. Novada tūrisma objektu iekļaušana tūrisma akcijās – „Apceļo Kurzemi”, „Dižā Baltijas 
apceļošana”, „Lielais Jēkabs”; 
1.4. Novada tūrisma objektu iekļaušana žurnālistu vai tūroperatoru vizīšu programmā, ja novada   
teritorijā ir vizītes tematam vai programmai atbilstošs objekts; 
1.5.Informācijas sniegšana žurnālistiem, tūrisma profesionāļiem, LRTIB apmeklētājiem par novada 
tūrisma objektiem. 
1.6. Ja līguma izpildes laikā Domei rodas nepieciešamība pēc darba, kas nav paredzēts šajā līgumā, 
Dome noslēdz ar Komercsabiedrību atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 
1.7. Komercsabiedrībai nav pienākums veikt darbus, kas nav paredzēti šajā līgumā, ja par to nav 
noslēgta atsevišķa vienošanās ar Domi, izņemot tos papildus darbus vai blakusdarbus, kas ir 
nepieciešami, lai nodrošinātu šī līguma izpildi atbilstoši tā noteikumiem. Ja papildus darbu 
nepieciešamība ir radusies Komercsabiedrības vainas dēļ. Domei nav pienākums šādus darbus 
apmaksāt.. 
Par iepriekš minēto pasākumu veikšanu Komercsabiedrība saņem dotāciju no Domes. 
Domes tiesības un pienākumi 
Dome: 
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1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķir pašvaldības dotāciju Komercsabiedrībai Ls 1125,00 
(viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci lati, 00 santīmi) kvalitatīva deleģētā uzdevuma 
nodrošināšanai; 
2.  apņemas pārskaitīt Komercsabiedrībai šajā līgumā norādītajā kontā bankā samaksu vienu reizi 
ceturksnī, samaksu veicot šādos termiņos un apmēros: 

2.1. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 25.februārim – Ls 285,- (divi simti astoņdesmit pieci lati, 00 
santīmi); 
2.2. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 10.jūnijam – Ls 285,- (divi simti astoņdesmit pieci lati, 00 
santīmi); 
2.3. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.septembrim – Ls 285,- (divi simti astoņdesmit pieci lati, 00 
santīmi); 
2.4. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.decembrim – Ls 270,- (divi simti septiņdesmit lati, 00 santīmi). 

3. apņemas paziņot Komercsabiedrībai par jebkuriem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt šajā līgumā 
paredzēto saistību izpildi vai izpildes termiņa kavējumu; 
4. kontrolē līguma izpildi. 
Vaiņodes novada dome ir kapitāla daļas turētāja SIA  „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs”. 
 
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.  
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Piedalīties ar līdzfinansējumu Ls 1125,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci lati 00 
santīmi) apmērā SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” deleģētā uzdevuma 
nodrošināšanai 2013.gadā. 
13.2. Naudu pārskaitīt vienu reizi ceturksnī šādos termiņos un apmēros: 

13.2.1. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 25.februārim – Ls 285,- (divi simti astoņdesmit pieci lati, 00 
santīmi); 
13.2.2. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 10.jūnijam – Ls 285,- (divi simti astoņdesmit pieci lati, 00 
santīmi); 
13.2.3. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 30.septembrim – Ls 285,- (divi simti astoņdesmit pieci lati, 00 
santīmi); 
13.2.4. ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.decembrim – Ls 270,- (divi simti septiņdesmit lati, 00 
santīmi). 

13.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

14.p.  
Par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

22.11.2012. tika pieņemts Vaiņodes novada domes lēmums „Par Vaiņodes novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” 
(protokols Nr.22, 13.p.), no 03.12.2012. līdz 23.12.2012. organizējot Vaiņodes novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas publisko apspriešanu. 
Izvērtējot Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam pilnveidotās 1.redakcijas 
publiskās apspriešanas rezultātus, pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 
12.pantu, (1) Vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, 
attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos 
plānojumus. (2) Vietējā pašvaldība sniedz priekšlikumus nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības 
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plānošanas dokumentu izstrādei. (3) Vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības 
attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un 
tematisko plānojumu īstenošanu.  
16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 92.1.punktu, pēc publiskās apspriešanas un šo noteikumu 89.punktā minēto 
atzinumu saņemšanas pašvaldība izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un izstrādes vadītāja 
sagatavoto ziņojumu, kurā ietverts pārskats par institūciju atzinumiem un saņemtajiem priekšlikumiem 
un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, kā arī noraidījuma pamatojums, veic nepieciešamos 
precizējumus teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma pilnveidotajā redakcijā un pieņem vienu no 
šādiem lēmumiem: apstiprināt teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma galīgo redakciju un 
iepazīstināt ar to sabiedrību;  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
14.1. Noteikt Vaiņodes novada teritorijas plānojuma īstenošanas termiņu no 2013.gada līdz 
2024.gadam. 
14.2. Apstiprināt Vaiņodes novada teritorijas plānojuma pilnveidoto 1.redakciju kā galīgo 
redakciju. 
14.3. Noteikt sabiedrībai iepazīšanās laiku ar apstiprināto Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024.gadam galīgo redakciju no 2013.gada 25.janvāra līdz 2013.gada 14.februārim 
14.4. Publicēt lēmumu un paziņojumu vietējā laikrakstā un Vaiņodes novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.vainode.lv. 

 
15.p.  

Par Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam apstiprināšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
2012.gada 15.janvārī saņemts Kurzemes plānošanas reģiona atzinums Nr.6-1/02/13 par Vaiņodes 
novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam pilnveidoto redakciju. Atzinumā norādītā 
informācija ir izvērtēta un veikti nepieciešamie papildinājumi un precizējumi. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu, Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija,  Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes 
lēmumu. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu,Vietējā pašvaldība izstrādā un 
apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, 
lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus un 22.panta pirmo daļu, (1) Vietējās 
pašvaldības attīstības programmu izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju un izvērtējot citus nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentus. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Noteikt Vaiņodes novada attīstības programmas īstenošanas termiņu no 2013.gada līdz 
2019.gadam. 
15.2. Apstiprināt Vaiņodes novada attīstības programmu 2013.–2019.gadam (turpmāk – Vaiņodes 
novada attīstības programma). 
15.3. Paziņojumu publicēt vietējā laikrakstā un Vaiņodes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.vainode.lv. 
15.4. Apstiprināto Vaiņodes novada attīstības programmu nosūtīt Kurzemes plānošanas reģionam. 
15.5. Nodrošināt Vaiņodes novada attīstības programmas publisku pieejamību. 
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16.p.  

Par Vaiņodes sociālā atbalsta centra „Vaiņode” nolikuma projektu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Vaiņodes novada pašvaldības juriste Sarmīte Volkova sagatavoja un iesniedza Vaiņodes sociālā 
atbalsta centra ”Vaiņode” darbības nolikuma projektu. 
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. 41. pantu, Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos 
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta 1. daļa, Pašvaldībai, kuras teritorijā 
persona reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās 
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. 
 
S. Ķempe: iesaku svītrot 5.8. punktā vārdu salikumu „…vai pēc pieprasījuma biežāk…”, jo reize 
ceturksnī ir pietiekama pārskata sniegšanai. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
16.1. Apstiprināt Vaiņodes sociālā atbalsta centra ”Vaiņode” darbības nolikuma projektu, svītrojot 5.8. 
punktā vārdu salikumu „vai pēc pieprasījuma biežāk” (pielikumā). 
16.2. Apstiprināto Vaiņodes sociālā atbalsta centra ”Vaiņode” darbības nolikumu iesniegt Vaiņodes 
sociālā dienestā un Sociālā atbalsta centrā „Vaiņode” izpildei. 
 

17.p.  
Par Embūtes tūrisma informācijas centra nolikuma projektu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Vaiņodes novada pašvaldības juriste Sarmīte Volkova sagatavoja un iesniedza Embūtes tūrisma 
informācijas centra darbības nolikuma projektu. 
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. 41. pantu, Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos 
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  
Tūrisma likuma 8. panta 4. punktu Pašvaldības tūrisma jomā: 1) teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentos nosaka tūrisma, tai skaitā kūrortu, attīstības perspektīvas un kūrortu teritorijas; 2) saskaņā 
ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma, tai skaitā kūrortu, 
attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu Latvijā un ārvalstīs par tūrisma 
iespējām, dabas dziednieciskajiem resursiem un kūrortu pakalpojumiem savā teritorijā; 3) saskaņā ar 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina tūrisma objektu saglabāšanu un iespējas tos 
izmantot tūrisma vajadzībām; 4) piedalās tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā 
un finansēšanā; 5) veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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17.1. Uzdot domes juristam Sarmītei Volkovai precizēt nolikuma ceturto daļu un iesniegt Embūtes 
tūrisma informācijas centra darbības nolikuma projektu atkārtoti. 
 

18.p. 
Par Liepājas rajona sporta skolas administratīviem izdevumiem un pedagogu darba samaksu 

/ziņo: Zigmunds Mickus/ 
 
Pamats: Liepājas rajona Sporta skolas direktora D.Zomberga 15.01.2013. iesniegums, saņemts 
Vaiņodes novada domē 17.01.2013. iereģistrēts ar Nr.3-6/66, ar lūgumu atbalstīt sadarbību ar 
Grobiņas novada domes dibināto Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt finansējumu 
administratīviem izdevumiem 2013.gadā Ls 2448.00, t.i., Ls 204.00 mēnesī pēc pievienotā pielikuma 
finanšu sadalījumam novadiem un treneru algām Ls 4524.00 par vienu likmi pēc pievienotās 
tarifikācijas: 
 

Treneris stundas likmes Samaksa par 
likmi 

Kopā ar darba 
devēja nodokli 

Treneris 8 0,381 297 140,40 
Treneris 8 0,381 308 145,60 
Treneris 5 0,238 308 97,00 
 
Pamatojoties uz 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1036 „Kārtība, kādā valsts 
finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Balsojumā nepiedalās deputāts Arvīds Desmitnieks, pamatojoties uz  likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11.p. 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīviem izdevumiem par periodu no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Ls 
2448.00 (divi tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi lati 00 santīmi). 
18.2. Piešķirt  finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona sporta skolas 
treneru algām no 2013.gada janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim mēnesī šādā apmērā: 

18.2.1. Treneris: 8 stundas, 0.381 likme, samaksa par likmi Ls 297, kopā ar darba devēja nodokli 
Ls 140.40 (viens simts četrdesmit lati 40 santīmi); 
18.2.2. Treneris: 8 stundas, 0.381 likme, samaksa par likmi Ls 308, kopā ar darba devēja nodokli 
Ls 145.60 (viens simts četrdesmit pieci lati 60 santīmi); 
18.2.3. Treneris: 5 stundas, 0.238 likme, samaksa par likmi Ls 308, kopā ar darba devēja nodokli 
Ls 97.00 (deviņdesmit septiņi lati 00 santīmi); 

18.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Liepājas rajona Sporta skolā un Vaiņodes novada pašvaldības 
grāmatvedībā. 

 
19.p. 

Par brīvo pašvaldības zemju saraksta aktualizēšanu 
/ziņo: O.Jurjevs un G.Taujēna/ 

 
Pamats: Apkopojot iznomāto zemju sarakstu, pašvaldībai piederošos un piekrītošos nekustamos 
īpašumus, konstatēts, ka pašvaldībai ir neiznomāti, neapsaimniekoti zemes gabali, kurus ir iespējams 
aktualizēt un nodot iznomāšanai. Ierosinājums izsludināt pieteikšanos uz sekojošiem zemesgabaliem, 
nosakot pieteikšanās termiņu ne ilgāku, kā viens mēnesis, informāciju publicējot novada domes 
mājaslapā un novada domes pārvaldes telpās: 

1. Zemes gabals ar kad. apz. 6492 007 0167, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 
“Jaunmājas”, 3,0 ha platībā 

2. zemes gabals ar kad. apz. 6492 008 0115, ar nosaukumu “Zvejnieki”, 3,4 ha platībā 
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3. zemes gabals ar kad. apz. 6492 006 0818, ar nosaukumu “Raiņa iela 49B”, 1,1 ha platībā 
4. zemes gabals ar kad. apz. 6492 006 0138, ar nosaukumu “Mazā iela 4A”, 1,2 ha platībā 
5. zemes gabals ar kad. apz. 6492 008 0224, ar nosaukumu “Starpgabals”, 4,8 ha platībā 
6. zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 0193, ar nosaukumu “Lauku ganības”, 9,7 ha platībā 
7. zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 173, ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”, 3,9 ha platībā 

 
30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
15.punktā noteikts, pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem 
neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.  
16.punkts, Šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti 
šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām:  
16.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali;  
16.2. zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par 
zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam;  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 
1.p.,11) zemes starpgabals — publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība:  
b) lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala 
platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam 
teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);  
Par personiskajām palīgsaimniecībām uzskatāmas lauku saimniecības (ieskaitot arī sakņu dārzus un 
dienesta zemi), kuras termiņlietošanā uz nomas līguma pamata piešķir pašvaldības vai arī citas 
juridiskās personas no savas zemes Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas dzīvo valsts vai 
kooperatīvu dzīvokļos, kā arī personiskajos dzīvokļos vai mājās, ja viņu pastāvīgajā lietošanā nav 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes vai tās ir nepietiekami un vismaz viena darba spējīgā ģimenes 
locekļa pamatdarbs ir ārpus palīgsaimniecības (Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos) 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Izlikt redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un ievietot mājas lapā informāciju par 
iznomājamiem pašvaldības valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem: 

19.1.1. Zemes gabals ar kad. apz. 6492 007 0167, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 
“Jaunmājas”, 3,0 ha platībā 
19.1.2. zemes gabals ar kad. apz. 6492 008 0115, ar nosaukumu “Zvejnieki”, 3,4 ha platībā 
19.1.3. zemes gabals ar kad. apz. 6492 006 0818, ar nosaukumu “Raiņa iela 49B”, 1,1 ha platībā 
19.1.4. zemes gabals ar kad. apz. 6492 006 0138, ar nosaukumu “Mazā iela 4A”, 1,2 ha platībā 
19.1.5. zemes gabals ar kad. apz. 6492 008 0224, ar nosaukumu “Starpgabals”, 4,8 ha platībā 
19.1.6. zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 0193, ar nosaukumu “Lauku ganības”, 9,7 ha platībā 
19.1.7. zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 173, ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”, 3,9 ha 
platībā 

19.2. Noteikt pieteikšanās termiņu līdz 2013.gada 28.februārim (ieskaitot), iesniegumus iesniedzot 
Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam Gunai Taujēnai. 
 

20.p.  
Par 20.12.2012. Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.23, 8.p. „Par Vaiņodes novada 

pašvaldības štatu vienību sarakstu” precizēšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes priekšsēdētāja, 
viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 
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Lai daļēji izlīdzinātu atšķirību starp pedagogu atalgojumiem Vaiņodes novada izglītības iestādēs. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
20.1. Precizēt 20.12.2012. Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.23, 8.2.punktu un izteikt to 
šādā redakcijā: 

„8.2. Ar 2013.gada 01.janvāri visiem Vaiņodes novada pašvaldības darbiniekiem algas 
paaugstināt par 10%, lēmums neattiecas uz darbiniekiem ar valsts finansējumu, izņemot 
pirmsskolas izglītības iestādes skolotājs 4 likmes”. 

20.2. Pārējie lēmuma punkti nemainās. 
20.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

21.p.  
Par Vaiņodes novada mājas lapu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Laika trūkuma dēļ jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz nākamo domes sēdi. 
 
Sēdi beidz: 1730 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2013.gada 31.janvārī 
 


