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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.4    

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2012. gada 23.februārī 
 
Sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi atklāj plkst. 1500 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs 

Nepiedalās  – nav 
 

Uzaicināti piedalīties: domes jurists Sarmīte Volkova 
 

1. Oskars Zvejs – projektu vadītājs: 
1.1.  Par Teritorijas un Attīstības plānojumiem. 
1.2. Par siltināšanas projektiem. 

2. Mārtiņš Fricsons – projektu asistents/avīzes redaktors/ interneta portāla redaktors. 
 2.1. Par Vaiņodes novada mājas lapu. 
 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē esošie jautājumi 
 
1. Par adrešu datu sakārtošanu. 
2. Par nekustamā īpašuma ''Irbenāji'' faktisko atrašanās adresi.  
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
4. Par zemes nomas slēgšanu/pagarināšanu  

4.1. L. Pocevičas iesniegums. 
4.2. E. Bušmanes iesniegums. 
4.3. S. Bērziņas iesniegums. 
4.4. J. Sadauska iesniegums. 
4.5. N.Pumpures iesniegums. 
4.6. O. Dīķa iesniegums. 
4.7. I. Grīsles iesniegums. 
4.8. O. Perminas iesniegums. 
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4.9. J. Permina iesniegums. 
 
Finanšu komitejas kompetencē esošie jautājumi 
 
5. Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem. 
6. Par „Budžeta tāme 2012.gadam” projektu. 
7. Par Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma projektu. 
 
Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
  
8. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu. 
9. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.  
10. Par dzīvokļa piešķiršanu Dīķu ielā 2-1, Vaiņode. 
11. Par dzīvokļa piešķiršanu Raiņa iela 56A-6, Vaiņode. 
12. Par dzīvokļa piešķiršanu Vaiņodes muiža 7-1, Vaiņodes pag. 
13. Par dzīvokļa piešķiršanu Alejas iela 3-10, Dinsdurbe. 
 
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 iekļaut sēdēs darba kārtībā papildjautājumus:  
 
14. Par telpu nomas „Embūte-1” līguma atcelšanu un telpu pārņemšanu. 
15. Par aglomerāciju robežu noteikšanu. 
16. Par iepirkuma procedūras „Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošana” 
rezultātiem. 
17. Par Ģimenes atbalsta centra „Dialogs” dienas izmaksas cenu. 
18. Par vienreizēju sociālā pabalsta piešķiršanu. 
 
     

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē esošie jautājumi 
 

1.p. 
Par adrešu datu sakārtošanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, adrese Graudu ielā 27/29, Liepāja, 
saņemts iesniegums, ar lūgumu pievienotajā sarakstā izvērtēt atlasītās neatbilstošās adreses, kuras tika 
reģistrētas Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā uz attiecīgo pašvaldību pieņemtajiem 
dokumentiem. Esošās adreses neatbilst Adresācijas sistēmas noteikumiem 2.8., 2.9., 2.10. apakšpunktu 
prasībām, jo uz zemes vienībām neatrodas ēkas un zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecība. 
2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8., 
2.9., 2.10. apakšpunkti nosaka, ka adresācijas objekti ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, 
administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un apbūvei paredzēta 
zemes vienība. 

 
Zemes 

vienības 
lietošanas 

mērķa kods 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Adrese Adreses 
klasifikatora 

kods 

0101 6454 004 0009 Parka iela 6A, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov. 

102213044 

0101 6492 006 0188 Raiņa iela 3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 102218190 



 3 

nov. 
0101 6492 006 0991 Baznīcas iela 12, Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. 
101466781 

0101 6492 006 4249 Raiņa iela 44A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. 

102218326 

0101 6492 007 0056 Veči, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 103831487 
0101 6492 008 0154 Mežmaļi, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 103829015 

 
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: 
 
1.2. Dzēst no adrešu reģistra adresi: 

1.2.1. Parka iela 6A, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., klasifikatora kods: 102213044; 
1.2.2. Raiņa iela 3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., klasifikatora kods: 102218190; 
1.2.3. Baznīcas iela 12, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., klasifikatora kods: 101466781; 
1.2.4. Raiņa iela 44A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., klasifikatora kods: 102218326; 
1.2.5. „Mežmaļi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., klasifikatora kods: 103829015; 
1.2.6. „Veči”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

1.3. Lēmuma izraksts nosūtāms Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 
 

2.p. 
Par nekustamā īpašuma ''Irbenāji'' faktisko atrašanās vietu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: SIA ''Metrum'' reģ. Nr. 40003388748, adrese  Graudu ielā 27/29, Liepājā, 01.02.2012. 
iesniegums Nr. 115/a/34-2012., saņemts Vaiņodes novada domē 03.02.2012. Nr. 3-6/81, ar lūgumu 
sagatavot pašvaldības lēmumu un pielikumu par faktisko „Ibenāju” atrašanās vietu. Atbilstoši VAS 
''Privatizācijas aģentūras'' iesniegtajiem dokumentiem, lai veiktu zemes kadastrālo uzmērīšanu ēku, 
kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0253, uzturēšanai SIA ''Metrum'' 
dabā apsekoja Valsts zemes dienesta informācijā norādīto vietu Vaiņodes pagastā un konstatēja, ka 
šajā vietā atrodas drupas. Pēc situācijas izpētes noskaidrojās ka ēkas ar nosaukumu ''Irbenāji'' varētu 
atrasties citā vietā. 
Vaiņodes novada dome 2011.gada 27.oktobrī pieņēma lēmumu, Protokols Nr.16, 3.p. „Par NĪ 
„Irbenāji” zemes vienības piešķiršanu Privatizācijas aģentūrai”, kurā nolēma, noteikt ēku un būvju 
īpašumam „Irbenāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., piesaistāmo zemes platību ar kadastra 
apzīmējumu 6492 001 0253, 0.15 ha platībā un apstiprināt zemes robežu plānu. 
Iedzīvotāju reģistrā ēkā ar nosaukumu „Irbenāji''  ir deklarēta Jefimovu ģimene un viņi tur arī reāli 
dzīvo.  
Tātad,  uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0253, neatrodas ēkas ar nosaukumu 
„Irbenāji”. Minētās ēkas atrodas uz zemes vienību, kur kadastra apzīmējums nav piešķirts. 
 
Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un MK 1999. gada 
19. janvāra noteikumiem Nr. 20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanas noteikumi”, kā valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošo institūciju funkciju, tiesību 
un saistību pārņēmēja, veic tās sagatavošanu privatizācijai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts 
vārda Privatizācijas aģentūras personā. 
Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantā noteikts, Ēkas (būves), kas 
saskaņā ar likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma 
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais 
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā. 
15.panta pirmajā daļā noteikts, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), 
kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams 
robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes gabala platību un 
robežu plāna apstiprināšanu. 
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, 21.pants. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu 
Kadastra informācijas sistēmā dzēš šādos gadījumos: 1) apvienošanas rezultātā nekustamo īpašuma 
objektu pievieno reģistrētam nekustamā īpašuma objektam (vienlaikus maina apvienotā reģistrētā 
nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu) un aktualizē datus Kadastra informācijas 
sistēmā; 2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par dabā neeksistējošu.  
 
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. Atcelt 2011.gada 27.oktobra Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.16, 3.punktu „Par NĪ 
„Ibenāji” zemes vienības piešķiršanu Privatizācijas aģentūrai. 
2.2. Dzēst no kadastra reģistra zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0253 un pievienot 
zemes vienību dzelzceļa nodalījuma joslai. 
2.3. Anulēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0253 mērniecības lietu. 
2.4. Noteikt ēku un būvju īpašuma „Irbenāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., uzturēšanai piesaistāmo 
zemes platību 0.15 ha platībā un: 

2.4.1. piešķirt zemes vienībai 0.15 ha platībā nosaukumu „Irbenāji” 
2.4.2. noteikt zemes vienībai „Irbenāji” zemes lietošanas mērķi: individuāli dzīvojamo māju 
apbūve (0601); 
2.4.3. ēkas un zemes vienība ir piekritīga VAS „Latvijas dzelzceļš”; 
2.4.4. lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 

2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai un SIA 
„Metrum”. 
      

3.p. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: SIA ''Metrum'' , reģ. Nr. 40003388748,adrese Graudu ielā 27/29, Liepājā, iesniegums, 
saņemts Vaiņodes novada domē 03.02.2012. Nr. 3-6/80, ar lūgumu izskatīt, saskaņot un pieņemt 
lēmumu par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem ''Vindoļi'' un ''Pabērzi'', par zemes 
gabalu sadalīšanu un apvienošanu.  
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7. punkts, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā 
pašvaldībā; 
9.8.punkts, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
30. punkts, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām 
un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo 
aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu 
spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu 
noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētie projekta izstrādes 
nosacījumi, zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu 
aizsardzības un teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta 
reģionālajā nodaļā saskaņotajā projekta grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par 
projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus. 
 
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. Apstiprināt SIA „METRUM” Reģ. Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem „Vindoļi” un „Pabērzi”. 
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4.p.  
Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs 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.  
 
4.1.L. Pocevičas iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: L. Pocevičas /…………./ iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 25.01.2012. Nr. 3-
6/54,  ar lūgumu, pagarināt 2010. gada 28. maijā  noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 94  uz trijiem 
gadiem.  
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: 

4.1.1.Pagarināt 2010.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.94 par zemes gabalu 
„Vecā skola” ar kadastra apzīmējums 6492 007 0183, 1.2 ha platībā un zemes gabalu 
''Jaunmājas'' ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0107, 0.08 ha platībā, noslēgtu starp 
L.Poceviču un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2015.gada 31.decembrim. 
4.1.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
4.2.E. Bušmanes iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: E. Bušmanes, /…………./ iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 12.01.2012. Nr.3-
6/27, ar lūgumu pagarināt 2010.gada 20. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 155 uz pieciem 
gadiem.  
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.Pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.155 par zemes gabalu 
„Jaunmājas” ar kadastra apzīmējums 6492 004 0132, 0.5 ha platībā, noslēgtu starp E. 
Bušmani un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
4.2.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 
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4.3.S. Bērziņas iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: S. Bērziņas, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 08.01.2012, Nr. 3-
6/35, ar lūgumu pagarināt 2010. gada 20. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 142 uz laiku līdz 
pieciem gadiem. 
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: 

4.3.1.Pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.142 par zemes gabalu 
„Ķiršu iela 16” ar kadastra apzīmējums 6492 006 0609, 0.12 ha platībā, noslēgtu starp S. 
Bērziņu un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
4.3.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
4.4.J. Sadauska iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: J. Sadauska, /…………./., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 17.01.2012. Nr. 3-
6/33, ar lūgumu pagarināt 2010. gada 23. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 167  uz pieciem 
gadiem.      
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: 

4.4.1.Pagarināt 2010.gada 23.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.167 par zemes gabalu 
„Jaunmājas” ar kadastra apzīmējums 6492 008 0199, 6.2 ha platībā, noslēgtu starp J. 
Sadausku un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
4.4.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
4.5.N. Pumpures iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: N. Pumpures, /…………./.., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 09.02.2012. Nr.3-
6/97, ar lūgumu pagarināt 2010. gada 20. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 138 uz pieciem 
gadiem.  
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: 

4.5.1.Pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.138 par zemes gabalu 
„Brīvības iela 14” ar kadastra apzīmējums 6492 006 0331, 0.1 ha platībā, noslēgtu starp N. 
Pumpuri un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
4.5.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
4.6.O. Dīķa iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: O. Dīķa, /…………./., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 09.02.2012. Nr. 3-6/98, 
ar lūgumu pagarināt 2010. gada 08. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 55 uz laiku līdz pieciem 
gadiem. 
Pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes vienību ''Pie Rūķīšiem'' ar kadastra apzīmējumu 6492 008 
0649, 0.6 ha platībā uz pieciem gadiem. 
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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4.6.1.Pagarināt 2010.gada 08.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.55 par zemes gabalu 
„Pie Rūķīšiem” ar kadastra apzīmējums 6492 008 0649, 0.6 ha platībā, noslēgtu starp O.Dīķi 
un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
4.6.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
4.7.I. Grīsles iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: I. Grīsles, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē, 09.02.2012. Nr. 3-6/96, 
ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam 0.06 ha platībā uz pieciem gadiem. 
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: 

4.7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. Grīsli, /…………./, par zemes gabalu „Ābelītes” ar 
kad.nr. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.  
4.7.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
4.7.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
4.8.O. Perminas iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: O. Perminas, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 09.02.2012. Nr. 3-
6/101, ar lūgumu pagarināt 2010. gada 20. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 153 uz trijiem 
gadiem. 
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: 

4.8.1.Pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.153 par zemes gabalu 
„Brīvības iela 8” ar kadastra apzīmējums 6492 006 0805, 0.1 ha platībā, noslēgtu starp O. 
Perminu un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2014.gada 31.decembrim. 
4.8.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
4.9. J. Permina iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: J. Permina, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 09.02.2012. Nr. 3-
6/100, ar lūgumu pagarināt 2010. gada 20. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 154 uz vienu gadu. 
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: 

4.9.1.Pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.154 par zemes gabalu 
„Raiņa iela 36A” ar kadastra apzīmējums 6492 006 0875, 0.1 ha platībā, noslēgtu starp J. 
Perminu un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2012.gada 31.decembrim. 
4.9.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
Finanšu komitejas kompetencē esošie jautājumi 

 
5.p.  

Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
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. Papildināt ar Vaiņodes novada domes 26.08.2010.sēdes lēmumu (prot.Nr.14.8.p.) apstiprinātos 
maksas pakalpojumu izcenojumus: 

Pakalpojuma veids Mērv. Izcenojums 
bez PVN Ls 

PVN 
22% 
Ls 

Kopā 
Ls 

Autobusa MB VITO izmantošana km 0,20 0,04 0,24 
Autobusa IRISBUS DAILY izmantošana km 0,25 0,06 0,31 
Traktora MTZ-82 izmantošana h 7,54 1,66 9,20 
Traktora MTZ-50 izmantošana h 6,72 1,48 8,20 
Sporta halles izmantošana h 7,38 1,62 9,00 
Stadiona izmantošana h 3,28 0,72 4,00 
Sniega tīrīšana K-701 5 min 2,05 0,45 2,50 
Sniega tīrīšana T-150 5 min 1,23 0,27 1,50 

 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā, komunālajā nodaļā un 
Embūtes pagasta pārvaldē. 

 
6.p.  

Par „Budžeta tāme 2012.gadam” projektu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Likums „Par pašvaldībām” 14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 
tiesības: Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 2) izstrādāt 
un apstiprināt pašvaldības budžetu. 
21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var: 2) apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā 
arī saimniecisko un gada publisko pārskatu.  
46. pants. Pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības 
domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju 
dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai. Uz saistošajiem noteikumiem par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta 
grozījumiem nav attiecināmi šā likuma 45.panta otrās, trešās, ceturtās, piektās, sestās, septītās un 
astotās daļas noteikumi. 
 
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: 
 
6.1. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības Pamatbudžeta izdevumi 2012.g. plāna (LVL) projektu 
(Pielikums Nr.1). 
6.2. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības Pamatbudžeta ieņēmumi 2012.g. plāna (LVL) projektu 
(Pielikums Nr.2).  
6.3. Apstiprināt Speclīdzekļu budžeta ieņēmumu, izdevumu Vaiņodes novada plānu 2012.gadam 
(LVL) (Pielikums Nr.3) 
6.4. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Vaiņodes novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2012.gadam”. 
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6.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
6.6. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis” un pašvaldības mājas 
lapā: www.vainode.lv. 
6.7. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 
 

1645 deputāts Uģis Melbārdis pamet domes sēdi. 
 
 

7.p.  
Par Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma projektu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Iesniegts Vaiņodes novada domes sēdē izskatīšanai Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas  
un sociālo garantiju nolikuma projekts, ar trim pielikumiem: 1.Pielikums. Vaiņodes novada 
pašvaldības amatu katalogs; 2.Pielikums. Amatu saimei (apakšsaimei) atbilstošā maksimālā 
mēnešalgu grupa; 3.Pielikums. Mēnešalgu grupas un to maksimālās mēnešalgas. 
Nolikums izstrādāts saskaņā ar: 
Likumu „Par pašvaldībām” 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 12) noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā 
arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību; 13) 
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, 
pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību; 41. pants. 
Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas); 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 3.pants. Atlīdzība 
(4) Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, 
pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām 
(darbiniekiem) var paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus:  
8) pabalstu līdz 50 procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā 
atvaļinājumā, ņemot vērā nodarbinātības ilgumu valsts vai pašvaldības institūcijā, darba izpildes 
rezultātus un citus valsts vai pašvaldības institūcijas noteiktos kritērijus, kā arī to, ka atvaļinājuma 
pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un, izbeidzot amata (dienesta, darba) attiecības, tas 
netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots;  
5.pants. Pašvaldības domes deputātu mēnešalga (2) Pašvaldības dome reglamentē šā panta pirmajā 
daļā minētās mēnešalgas noteikšanas kārtību un apmēru, nepārsniedzot šā panta pirmajā daļā norādītos 
ierobežojumus. Ja šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minētā amatpersona neieņem algotu amatu 
pašvaldības domē, tās mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam. 
14.pants. Vispārējās piemaksas (1) Amatpersona (darbinieks) saņem piemaksu ne vairāk kā 20 
procentu apmērā no tai noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) 
pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata (dienesta, 
darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. 
32.pants. Sakaru izdevumu kompensācija (4) Pašvaldību amatpersonām (darbiniekiem) sakaru 
izdevumi amata (darba) pienākumu veikšanai tiek kompensēti attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā 
kārtībā un apmērā. 
42.pants. Apmaksātais papildatvaļinājums (1) Amatpersonai (darbiniekam) piešķir Darba likumā 
noteikto obligāti piešķiramo papildatvaļinājumu. Papildus tam amatpersonai (darbiniekam), izņemot 
tiesnešus, prokurorus, kā arī šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā 
daļā minētās amatpersonas (darbiniekus), var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu līdz 10 darba 
dienām pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot 
laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. Papildatvaļinājuma piešķiršanas 
kritērijus, tiem atbilstošo papildatvaļinājuma dienu skaitu un papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtību 
nosaka Ministru kabinets. 
Pārejas noteikumi 8.6 2012.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus: 7) šā likuma 3.panta 
ceturtās daļas 8.punktā minētais pabalsts nepārsniedz 25 procentus no mēnešalgas. 
Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piektā daļa, Par 
piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par citu deputāta pienākumu pildīšanu deputāti saņem 
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atlīdzību, kas tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumam.  
Amatu klasificēšanai izmanto amatu aprakstus un personāla sarakstu. Izvēlas to saimi un līmeni, kura 
apraksts visprecīzāk atbilst amatam, ja amata pienākumi ietilpst vairākās saimēs, amatu klasificē tajā 
saimē un līmenī, kurā attiecīgie pamatpienākumi to apjoma vai nozīmīguma ziņā ir pārsvarā. Ja lielākā 
daļa amata pamatpienākumu nav atrodami nevienā no saimju un līmeņu aprakstiem, amatu klasificē 
tajā saimē un līmenī, kurš visvairāk atbilst klasificējamā amata atbildības līmenim un vadības 
apjomam. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 10 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – 2 
(Sandra Ķempe, Ilona Blumberga) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Apstiprināt „Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma” 
projektu ar pielikumiem (Pielikumā Nr.4) 
7.2. Nolikums stājas spēkā ar 2012.gada 24.februāri. 
7.3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2009.gada 31.jūlija Vaiņodes novada domes „Darba 
samaksas nolikums”. 

 
Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 

 
8.p.  

Par atļauju deklarēt dzīvesvietu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: V. Drīviņa, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 17.02.2012., Nr. 3-
6/131, ar lūgumu atļaut deklarēt savu dzīves vietu /…………./ 
/…………./  
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants. Dzīvesvieta (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi 
izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši 
vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par 
vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats 
apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir 
noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, 
svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata.  
8.pants nosaka, Dzīvesvietas deklarēšana (1) Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, 
vai persona, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, 
deklarāciju var personiski iesniegt iestādei, kuras darbības teritorijā atrodas attiecīgā dzīvesvieta.(2) 
Dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis deklarāciju Pārvaldei var iesniegt elektroniski, 
izmantojot speciālu tiešsaistes formu. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. vai 5.punktā minētā 
persona, tās pilnvarota persona vai likumiskais pārstāvis, vai viņa pilnvarota persona deklarāciju var 
personiski iesniegt arī Pārvaldei. (3) Deklarācijā norāda šādas ziņas par dzīvesvietas deklarētāju: 1) 
vārds (vārdi); 2) uzvārds; 3) personas kods; 4) dzīvesvietas adrese; 6) tiesiskais pamats dzīvot 
deklarējamā dzīvesvietā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Atļaut V. Drīviņam, /…………./, deklarēt savu dzīves vietu /…………./Vaiņodes nov. 
8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un Komunālajā nodaļā. 
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9.p.  
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: A. Mikāla, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 27.01.2012., Nr. 3-6/62, 
ar lūgumu anulēt deklarēto dzīves vietu /…………./, jo minētā persona šajā adresē nedzīvo un 
neatrodas Latvijā. 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 7.pants. Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes un to kompetence (1) 
Dzīvesvietas deklarēšanas iestādes ir attiecīgās pašvaldības, to iestādes (turpmāk — iestāde) vai 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk — Pārvalde). 
12.pants (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa 
likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, 
deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot 
deklarētajā dzīvesvietā. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā 
pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde 
izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto,  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Imants Remess, Aigars Dīks, 
Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 2 (Anda Čerņavska, Biruta Strēle) ; Atturas – 2 
(Ilona Blumberga, Sandra Ķempe) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.1. Anulēt /…………./, deklarēto dzīvesvietu /…………./, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
9.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
9.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
9.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
 

10.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu Dīķu ielā 2-1, Vaiņode 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: S. Žentiņas, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 09.02.2012., Nr.3-
6/95, ar lūgumu apmainīt dzīvokli /…………./, jo bērns slimo ar astmu un ārsts ieteic mainīt 
dzīvesvietu. 
 
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, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Piešķirt S. Žentiņai, /…………./dzīvokli Dīķu ielā 2 dzīvoklis 1, /…………./ 
10.2. S. Žentiņai slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu.  
10.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 

11.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu Raiņa iela 56A-6, Vaiņode 

/ziņo: V.Jansons/ 
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Pamats: M. Pomeranča, /…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 09.02.2012., Nr.3-
6/93, ar lūgumu piešķirt dzīvokli adresē Raiņa iela 56A-6, /…………./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, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Piešķirt M. Pomerancim, /…………./, dzīvokli Raiņa ielā 56a dzīvoklis 6, /…………./ 
11.2. M. Pomerancim slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par 
dzīvojamās platības izmantošanu.  
11.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 

12.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu Vaiņodes muiža 7-1, Vaiņodes pag. 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: A. Zaharova/…………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 06.02.2012., Nr.3-
6/85, ar lūgumu piešķirt dzīvokli adresē Vaiņodes muiža 7-1/…………./ 
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, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Piešķirt A. Zaharovam, /…………./, dzīvokli Vaiņodes muiža 7 dzīvoklis 1, /…………./ 
12.2. A. Zaharovam slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par 
dzīvojamās platības izmantošanu.  
12.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 

13.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu Alejas iela 3-10, Dinsdurbe 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: R. Šņabovicas, /…………./iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 27.01.2012., Nr.3-
6/63, ar lūgumu piešķirt dzīvokli adresē Alejas iela 3-10/…………./ 
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, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Piešķirt R. Šņabovicai, /…………./, dzīvokli Alejas ielā 3 dzīvoklis 10, /…………./ 
13.2. R. Šņabovicai slēgt īres līgumu Embūtes pagasta pārvaldē par dzīvojamās platības izmantošanu.  
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13.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada lietvedībā un Embūtes pagasta pārvaldē. 
 

14.p.  
Par telpu nomas „Embūte-1” līguma atcelšanu un telpu pārņemšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes, Reģ. 
Nr. 90009099027, 10.02.2012 iesniegums Nr. 1.6/45/2012-N, saņemts Vaiņodes novada domē 
20.02.2012., Nr.3-6/135, ar lūgumu atcelt 2005.gada 08.novembrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 
6.6/01/2005/ERAF, noslēgtu starp Embūtes pagasta padomi un Dabas aizsardzības pārvaldi, par telpu 
nomu nekustamajā īpašumā „Embūte-1”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. Pamatojoties uz 
apakšnomnieka uzteikumu nodrošināt telpu funkcionēšanu ekotūrisma informācijas centra izveidei un 
uzturēšanai un ņemot vērā to, ka Pārvaldei funkciju un uzdevumu veikšanai nomātās telpas nav 
nepieciešamas, Pārvalde lūdz Vaiņodes novada domi, kā Embūtes pagasta padomes saistību 
pārņēmēju, izvērtēt iespēju atcelt augstāk minēto nomas līgumu ar 08.03.2012. un pārņemt iznomātās 
telpas „Embūte-1”. 
Līguma darbības termiņš līdz 2012.gada 08.novembrim ar nostiprinājumu zemesgrāmatā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Atcelt 2005.gada 08.novembrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr. 6.6/01/2005/ERAF, noslēgtu 
starp Embūtes pagasta padomi un Dabas aizsardzības pārvaldi, par telpu nomu nekustamajā īpašumā 
„Embūte-1”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, ar 2012.gada 01.martu, slēdzot vienošanos par 
līguma atcelšanu. 
14.2. Apstiprināt ēkas un inventāra pieņemšanas – nodošanas komisiju sekojošā sastāvā: O.Jurjevs, 
V.Jansons, E.Vanaga. 
 

15.p.  
Par aglomerāciju robežu noteikšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, 16.02.2012 iesniegums Nr. 4.2.1-
02/2488, saņemts Vaiņodes novada domē 20.02.2012., Nr.3-6/138, ar lūgumu apstiprināt Vaiņodes 
novada domes sēdē notekūdeņu savākšanas aglomerācijas robežas. 
Šāda prasība tiek izvirzīta atbilstoši LR Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.34 
„Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”311 punkta prasībām, kas paredz, ka aglomerācijas 
robežu noteikšana ir vietējās pašvaldības uzdevums, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas jomā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu 
centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai. 
SIA „BALTLINE GLOBE” izstrādājis projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes 
tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” papildus plānoto būvdarbu apjomu pamatojumu. 
Aglomerācija(latīņu: agglomerare - uzkrāt, pievienot) - kompakts apdzīvoto vietu 
izvietojums, parasti tās ir viena liela un vairākas mazākas pilsētas, kuras atrodas visās pusēs 
lielās pilsētas tuvumā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Apstiprināt SIA „BALTLINE GLOBE” izstrādāto projektu „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, 
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā”. 
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15.2. Lēmuma izraksts izsniedzams LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 
 

16.p.  
Par iepirkuma procedūras „Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošana” 

rezultātiem 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes novada domes Iepirkumu komisijas paziņojums par iepirkuma procedūras 
„Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošana”, ID.Nr. VND-2012/1/ELFLA 
rezultātiem. 
Uz nolikumā noteikto iesniegšanas laiku tika saņemti divi piedāvājumi: 
1. SIA „Liepājas ceļinieks” – Ls 54 811.43 (bez PVN); 
2. SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” – Ls 57 173.76 (bez PVN); 
LAD projektam apstiprinātās attiecināmās būvniecības izmaksas ir Ls 28 005.00 (bez PVN).  
 
Tiek piedāvāti divi projekta realizācijas varianti: 1) pašvaldība finansē starpību par saviem līdzekļiem; 
2) izsludināt jaunu iepirkuma konkursu ar samazinātu darba apjomu 
 
Piedāvātās projekta izmaksas ir nesamērīgi augstas, salīdzinājumā ar projekta aktualitāti.  
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
  
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Par iepirkuma procedūrā piedāvāto summu nerealizēt projektu „Vaiņodes novada 
administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošana”. 
16.2. Vaiņodes iepirkuma komisijai sagatavot un izsludināt jaunu iepirkumu procedūru „Vaiņodes 
novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošana”, ar samazinātu darba apjomu. 
 

17.p.  
Par Ģimenes atbalsta centra „Dialogs” dienas izmaksas cenu 

/ziņo: R.Ulberts/ 
 
Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora R.Ulberta, 23.02.2012.iesniegums Nr. 1-12.1/22, ar 
lūgumu apstiprināt dienas izmaksas vienai personai Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta 
centrā „Dialogs”. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1.  Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas Ģimenes atbalsta centrā „Dialogs” dienas izmaksu Ls 
2.00 (divi lati 00 santīmi) apmērā vienai personai. 
17.2. Sēdes protokola izrakstu iesniegt Vaiņodes internātpamatskolā. 
 

18.p.  
Par vienreizēju sociālā pabalsta piešķiršanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
/…………./ 
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Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu /…………./ Ls 100.00 (viens simts lati 00 santīmi) apmērā. 
18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada grāmatvedībā. 
 
Sēdi beidz: 1740 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2012.gada 01.martā 
 


