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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, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs 

 
Nepiedalās: Ilona Blumberga 
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās:  
 
Mājas lapas administrators – Mārtiņš Fricsons 

 
Darba kārtībā: 
 
1. Par NĪ “Baznīcas drupas” nodošanu Embūtes evaņģēliski luteriskajai draudzei 
2. Par  NĪ “Lindas” nodokļa atcelšanu  
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

3.1. I.R. iesniegums 
3.2. M. H. iesniegums 

4. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
4.1. I. J. iesniegums 
4.2. V. K. iesniegums 

5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
5.1. D. T. iesniegums 
5.2. Z. K. iesniegums 
5.3. G. P. iesniegums 
5.4. E. J. iesniegums 

6. Par zemes nomas līguma laušanu 
7. Par precizējumu 20.12.2012. Vaiņodes novada domes sēdes protokolā Nr.23., 1.2.8.p. 
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8. Par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
izdošanu. 
9. Par cirsmas izsoles komisiju. 
10. Par SIA „Ligro” iesnieguma izskatīšanu. 
11. Par nomas līguma un maksas pārskatīšanu Kalnu ielā 7, Vībiņos. 
12. Par reklāmas laukumu apmaksu Vaiņodes novada avīzē un mājas lapā. 
13. Par dzīvokļiem: 
 13.1. Līguma laušana. 
 13.2. Dzīvokļa piešķiršana. 
 13.3. Dzīvokļa piešķiršana. 
14. Par vienreizēju sociālo pabalstu logu nomaiņai. 
15. Par vienreizēju sociālo pabalstu:  

15.1. operācijas apmaksai; 
15.2. operācijas apmaksai. 

16. Par nekustamā īpašuma „Raiņa iela 51” izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
17. Par Vaiņodes novada sociālā dienesta nolikuma grozījumiem. 
18. Par Vaiņodes novada mājas lapu. 
 
Balsojums par sēdes darba kārtību 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, 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. 
 

1.p. 
Par NĪ “Baznīcas drupas” nodošanu Embūtes evaņģēliski luteriskajai draudzei 

/ziņo: Oļegs Jurjevs/ 
 

Pamats: A.R., /………/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 16.01.2012., Nr. 3-6/10, ar 
lūgumu nodot „Embūtes evaņģēliski luteriskajai draudzei” baznīcas drupas, kas atrodas uz NĪ  
“Baznīcas drupas” ar kadastra Nr. 6454 003 0157, 1.58 ha platībā, kas atrodas Embūtes pagastā, 
Vaiņodes novadā, lūgums izdot apliecību par baznīcas drupu nodošanu.  
 
Konstatēts: NĪ “Baznīcas drupas” ar kad. Nr. 6454 003 0157, kopējā platībā 1.58 ha, pamatojoties uz 
2010. gada 20. maija sēdes protokola Nr.11, 2. p., kurā tika atzītas īpašuma tiesības Embūtes 
evaņģēliskajai luteriskajai draudzei uz īpašumu “Baznīcas drupas”, tā kompensējot iztrūkstošo 1.61 ha 
zemes platību pēc īpašuma uzmērīšanas, par baznīcas drupām, kas atrodas uz konkrēto zemes gabalu,  
lēmumā nekas netiek minēts.  
 
Pamatojoties uz likumu “Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” 8. panta, kurā noteikts, ka 
pilsētas dome vai pagasta padome pieteikumu izskata triju mēnešu laikā pēc visu dokumentu 
saņemšanas un pieņem lēmumu par īpašumu atdošanu natūrā vai par īpašuma kompensācijas 
piešķiršanu, vai par atteikumu atjaunot īpašuma tiesības. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
uzskatāmas par atjaunotām vai pārmantotām ar brīdi, kad likuma noteiktajā kārtībā tiek reģistrēts 
īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, bet uz pārējo īpašumu - no šī īpašuma nodošanas brīža. 
Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ir pilsētas domes vai pagasta padomes izsniegtā apliecība par 
tiesībām uz šo īpašumu. 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Atzīt īpašuma tiesības Embūtes 
evaņģēliski luteriskai baznīcai uz baznīcas drupām, kas atrodas uz nekustamo īpašumu „Baznīcas 
drupas” ar kadastra Nr. 6454 003 0157, 1.6 ha platībā. Komitejas lēmums iesniedzams Vaiņodes 
novada domes sēdē apstiprināšanai. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Atzīt īpašuma tiesības Embūtes evaņģēliski luteriskai baznīcai uz baznīcas drupām, kas atrodas uz 
nekustamo īpašumu „Baznīcas drupas” ar kadastra Nr. 6454 003 0157, 1.6 ha platībā. 
1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienestā Kurzemes reģionālajā nodaļā. 
1.3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Lielā 
iela 4, Liepājā,  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža. 

 
2.p. 

Par NĪ “Lindas” nodokļa atcelšanu  
/ziņo: Oļegs Jurjevs/ 

 
Pamats: Veicot parādnieku apkopošanu un detalizāciju pa gadiem, grāmatvedībā atklājās nelikumīga 
kļūda no NĪ nodokļa ieturēšanas dubultā apmērā par vienu un to pašu NĪ “Lindas” ar kad .Nr. 6492 
007 0039, kurš pieder “Latvijas Finieris Mežs” SIA. Tā rezultātā no 2009. gada uz “Latvijas Finiera 
Mežs SIA” konta par NĪ “Lindas “ saglabājies parāds Ls 18,85 apmērā bez soda procentiem. Lūgums 
Vaiņodes novada domei izdot sēdes lēmumu par atkārtotā NĪ nodokļa apjoma un soda procentu 
dzēšanu. 
 
Konstatēts:  Uz NĪ “Lindas” ar kad .Nr. 6492 007 0039, kurš pieder “Latvijas Finieris Mežs” SIA, 
2009. gadā programmā datu ievades rezultātā ievadīts viens un tas pats īpašums divas reizes, par 
abiem aprēķināts NĪ nodoklis.  
 
Pamatojoties uz likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantu, 3.daļu, nekustamā īpašuma nodokli 
aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 
1.janvārī. Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrēts taksācijas gada laikā, nodokli aprēķina no kadastrālās vērtības objekta reģistrācijas 
brīdī.”  
10.panta. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina apstrīdēšanas kārtība (1) Pašvaldības amatpersonai, 
kura atbilstoši normatīvajiem aktiem veic nodokļa administrācijas funkcijas, ir pienākums pēc nodokļa 
maksātāja rakstveida pieprasījuma pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā 
norādītās nekustamā īpašuma nodokļa summas pareizību.  
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Dzēst nekustamajam īpašumam 
„Lindas”, ar kadastra numuru 6492 007 0039, nodokļu pamatparāda summu par 2009.gadu Ls 18.85 
(astoņpadsmit lati 85 santīmi), kā arī kavējuma naudu. Komitejas lēmums iesniedzams Vaiņodes 
novada domes sēdē apstiprināšanai. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Dzēst nekustamajam īpašumam „Lindas”, ar kadastra numuru 6492 007 0039, nodokļu 
pamatparāda summu par 2009.gadu Ls 18.85 (astoņpadsmit lati 85 santīmi), kā arī kavējuma naudu. 
2.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
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3.p. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  

/ziņo: Oļegs Jurjevs/  
 

3.1. I. R. iesniegums 
 
Pamats: I. R., /………/, iesniegums saņemts ar lūgumu atcelt 2012. gada 20. decembra sēdes 
protokola  Nr.23 “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.2.2.p., ir noslēgts Līgums par zemes 
izpirkšanu, noslēgts 1996. gada 23. maijā, ar Latvijas Hipotēku  un zemes banku, Nr. 6-1326. 
 
Konstatēts: izskatot LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu „Kadastrā 
identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar 
Latvijas Hipotēku un zemes banka līdz 2011.gada 30.decembrim Vaiņodes novadā”, kas kā pielikums 
pievienots 27.06.2012. vēstulei Nr.2-04-K/ 2825, Vaiņodes novada dome 2012.gada 20.decembra sēdē, 
protokols Nr.23, 1.2.2.p. pieņēma lēmumu izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības un slēgt 
tipveida zemes nomas līgumu ar /………/, uz zemes gabalu “Uzvaras iela 2”, /………/. 
2012.gada 5.decembrī Saeimas pieprasījumu komisijas sēdē tika skatīts jautājums par valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbībām, nodot Valsts zemes dienestam datus par 
noslēgtajiem zemes izpirkuma līgumiem, kuru rezultātā salīdzinot ar kadastra informācijas sistēmas 
datiem, pašvaldība saņēma nekvalitatīvu informāciju par personām, kuras nebija noslēgušas zemes 
izpirkuma maksas par lietošanā nodotajām zemes vienībām. Likums „Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos” 4.panta trešās daļas redakcijā, kas bija spēkā līdz 2012.gada 14.decembrim, bija 
noteikts, ka novadu pašvaldībām lēmumi par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bija jāpieņem līdz 
2012.gada 30.septembrim un jāiesniedz Valsts zemes dienestā, no tā izriet, ka pašvaldība ir pieņēmusi 
prettiesisku lēmumu ar ko maldinājusi zemes lietotāju. Pamatojoties uz iepriekšminēto 20.12.2012. 
Vaiņodes novada domes lēmums, Protokols Nr. 23, 1.2.2.p. ir atceļams un jāinformē zemes lietotājs 
par lēmuma pieņemšanas rašanās iemesliem un jāaicina zemes lietotājs nostiprināt īpašuma tiesības 
zemesgrāmatā, (Civillikuma 994.pantā noteikts, par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, 
kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā). 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Atcelt 2012.gada 20.decembra 
Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.23, 1.2.2.punktu par zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības izbeigšanu I. R. p.k/………/, uz zemes gabalu „Uzvaras iela 2”, /………/. Komitejas lēmums 
iesniedzams Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1.1. Atcelt 2012.gada 20.decembra Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.23, 1.2.2.punktu 
par zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanu I. R. p.k. /………/, uz zemes gabalu „Uzvaras iela 
2”, /………/. 
3.1.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam un Valsts zemes 
dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 
 
3.2. M. H. iesniegums 
 
Pamats: M. H. p.k. /………/, dzīvojoša /………/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē, ar 
lūgumu atcelt 2012. gada 20. decembra sēdes protokola  Nr.23 “Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu” 1.2.14.p. Tā kā ir noslēgts Līgums par zemes izpirkšanu, noslēgts 2002. gada 4. jūlijā, ar 
Latvijas Hipotēku  un zemes banku, Nr. 34/5244. 
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Konstatēts: izskatot LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas sarakstu „Kadastrā 
identificēto zemes vienību saraksts par personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar 
Latvijas Hipotēku un zemes banka līdz 2011.gada 30.decembrim Vaiņodes novadā”, kas kā pielikums 
pievienots 27.06.2012. vēstulei Nr.2-04-K/ 2825, Vaiņodes novada dome 2012.gada 20.decembra sēdē, 
protokols Nr.23, 1.2.14.p. pieņēma lēmumu izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības un slēgt 
tipveida zemes nomas līgumu ar M. H., uz zemes gabalu “ Baznīcas iela 22”, /………/. 
2012.gada 5.decembrī Saeimas pieprasījumu komisijas sēdē tika skatīts jautājums par valsts akciju 
sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” darbībām, nodot Valsts zemes dienestam datus par 
noslēgtajiem zemes izpirkuma līgumiem, kuru rezultātā salīdzinot ar kadastra informācijas sistēmas 
datiem, pašvaldība saņēma nekvalitatīvu informāciju par personām, kuras nebija noslēgušas zemes 
izpirkuma maksas par lietošanā nodotajām zemes vienībām. Likums „Par zemes reformas pabeigšanu 
lauku apvidos” 4.panta trešās daļas redakcijā, kas bija spēkā līdz 2012.gada 14.decembrim, bija 
noteikts, ka novadu pašvaldībām lēmumi par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu bija jāpieņem līdz 
2012.gada 30.septembrim un jāiesniedz Valsts zemes dienestā, no tā izriet, ka pašvaldība ir pieņēmusi 
prettiesisku lēmumu ar ko maldinājusi zemes lietotāju. Pamatojoties uz iepriekšminēto 20.12.2012. 
Vaiņodes novada domes lēmums, Protokols Nr. 23, 1.2.14.p. ir atceļams un jāinformē zemes lietotājs 
par lēmuma pieņemšanas rašanās iemesliem un jāaicina zemes lietotājs nostiprināt īpašuma tiesības 
zemesgrāmatā, (Civillikuma 994.pantā noteikts, par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, 
kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā). 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Atcelt 2012.gada 20.decembra 
Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.23, 1.2.14.punktu par zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības izbeigšanu M. H. p.k. /………/, uz zemes gabalu „Baznīcas iela 22”, /………/. Komitejas 
lēmums iesniedzams Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
3.2.1. Atcelt 2012.gada 20.decembra Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.23, 1.2.14.punktu 
par zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanu M. H. p.k. /………/, uz zemes gabalu „Baznīcas 
iela 22”, /………/. 
3.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam un Valsts 
zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 

 
4.p. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 
/ziņo: Oļegs 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; 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; 16.3. zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai. 
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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. I. J. iesniegums 
 
Pamats: I. J., p.k. /………/, dzīvojoša /………/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 
10.12.2012, Nr. 3-6/1057, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.83 uz vienu gadu. 
 
Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0712, ar nosaukumu “Bez adreses”, 0.05 ha platībā ir 
zeme no zemes rezerves fonda, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  2010.g. slēgts zemes 
nomas līgums ar I.J. uz vienu gadu, 2011.g. līgums atkārtoti pagarināts uz vēl vienu gadu.   
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 2010.gada 12.maija 
Zemes nomas līgumu Nr. 83, noslēgtu starp I. J. un Vaiņodes novada domi, līdz 2014.gada 31.martam. 
Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto,  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, 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 12.maija Zemes nomas līgumu Nr. 83, noslēgtu starp I. J. un Vaiņodes 
novada domi, līdz 2014.gada 31.martam. 
4.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.  
 
4.2. V. K. iesniegums 
 
Pamats: V. K. p.k. /………/, dzīvojoša /………/,  iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 
14.02.2013., Nr.3-6/159 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.139 uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0822, ar nosaukumu “Raiņa ielā 18B” 0.03 ha platībā 
iznomāts V. K. līdz 2012. gada 31.decembrim, zemes nomas līgums Nr. 139. 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 2010.gada 23.jūlija 
Zemes nomas līgumu Nr. 139, noslēgtu starp V. K. un Vaiņodes novada domi, līdz 2014.gada 
31.martam. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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4.2.1. Pagarināt 2010.gada 23.jūlija Zemes nomas līgumu Nr. 139, noslēgtu starp V. K. un Vaiņodes 
novada domi, līdz 2014.gada 31.martam. 
4.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
 

5.p. 
 Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/ziņo: Oļegs 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; 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; 16.3. zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) 
dārzu ierīkošanai. 
 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. D. T. iesniegums 
 
Pamats: D. T. iesniegums, p.k. /………/, dzīvojoša “/………/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 03.01.2013., 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. 
pamatojoties uz 20.08.93.  slēgto vienošanos par nodošanu īpašumā pret pajām reģ. Nr. 2-3215, slēgta 
2. Liepājas valsts notāra kantorī, zeme ir piekritīga Vaiņodes novada pašvaldībai. Pielikumā 
pievienota katlu mājas inventarizācija.  
Pamatojoties uz likumu “Par publiskas personas zemes nomu” II sadaļas 4. punktu, kurā teikts, ka 
“Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku 
(būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. 
7. 2.punts nosaka, apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka: no 2010.gada 1.janvāra 
– 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Slēgt zemes nomas līgumu ar 
D. T., p.k. /………/, dzīvojošu /………/,  par zemes gabalu ar kad.nr. 6492 005 0217, 1.58 ha platībā, 
ēku uzturēšanai. Līguma darbības laiks līdz 2018.gada 31.martam. Noteikt nomas maksu gadā 1.5% 
apmērā no kadastrālās vērtības. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, 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 D. T., p.k. /………/, dzīvojošu /………/, par zemes gabalu ar 
kad.nr. 6492 005 0217, 1.58 ha platībā, ēku uzturēšanai.  
5.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2018.gada 31.martam.  
5.1.3. Noteikt nomas maksu gadā 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
 
5.2. Z. K. iesniegums 
 
Pamats: Z. K., p.k. /………/, dzīvojoša /………/ Vaiņodes novadā,  iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada domē  07.02.2013., Nr.3-6/132, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu ar nosaukumu “Mālkalnes 
centrs”, kad. Nr. 6492 008 0143, 3.1 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. 
 
Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Mālkalnes centrs “ ar kad. Nr. 6492 008 0143, ir Vaiņodes 
novada pašvaldībai piekritīga zeme uz kuras atrodas arī palīgēkas arī nosaukumu “Jaundravnieki”, 
kopējā platība 3.1 ha. 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Slēgt zemes nomas līgumu ar 
Z. K., p.k. /………/, dzīvojošu /………/Vaiņodes nov., par zemes gabalu „Mālkalnes centrs” ar 
kad.nr. 6492 008 0143, 3.1 ha platībā, palīgsaimniecības uzturēšanai. Līguma darbības laiks līdz 
2018.gada 31.martam. Noteikt nomas maksu gadā 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
 
No minētā zemes gabala 3.1 ha platība palīgsaimniecības uzturēšanai būtu izmantojami apmēram no 
0.8 līdz 1.0 ha. Nepieciešams zemes gabalu apsekot dabā un precizēt platību. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
5.2.1. Uzdot zemes lietu speciālistam apsekot dabā un precizēt platību palīgsaimniecības uzturēšanai 
zemes gabalam „Mālkalnes centrs”, ar kadastra numuru 6492 008 0143. 
5.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
5.3. G. P. iesniegums 
 
Pamats: G. P. p.k. /………/, dzīvojošas /………/ Vaiņodes novadā, iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada domē 29.11.2012, Nr. 3-6/1029, ar lūgumu iznomāt 0.5 ha platībā zemes gabalu ar kadastra 
Nr. 6454 004 0303 ar nosaukumu “Centra ganības” un 0.5 ha platībā zemes gabalu „Vībiņu ganības”  
ar kadastra Nr. 6454 004 0096, piemājas palīgsaimniecības uzturēšanas vajadzībām. 
 
Konstatēts: zemes gabalā ar nosaukumu “Centra ganības” ar kad. Nr. 6454 004 0303, kopējā brīvā 
platība ir aptuveni 3,03 ha, bet zemesgabalā ar nosaukumu “Vībiņu ganības” kad. Nr. 6454 004 0096, 
kopējā brīvā platība ir aptuveni 3,15 ha. 
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20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Slēgt zemes nomas līgumu ar 
G.P., p.k. /………/, dzīvojošu /………/ Vaiņodes nov., par zemes gabalu „Centra ganības” ar kad.nr. 
6454 004 0303, 0.5 ha platībā un zemes gabalu „Vībiņu ganības”, ar kad.nr. 6454 004 0096, 0.5 ha 
platībā, palīgsaimniecības uzturēšanai. Līguma darbības laiks līdz 2018.gada 31.martam. Noteikt 
nomas maksu gadā 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
5.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. P., p.k. /………/, dzīvojošu /………/ Vaiņodes nov., par zemes 
gabalu „Centra ganības” ar kad.nr. 6454 004 0303, 0.5 ha platībā un zemes gabalu „Vībiņu ganības”, 
ar kad.nr. 6454 004 0096, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības uzturēšanai. 
5.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2018.gada 31.martam.  
5.3.3. Noteikt nomas maksu gadā 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
5.4. E. J. iesniegums 
 
Pamats: E. J. iesniegums, p.k. /………/, dzīvojoša /………/ Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada domē 14.02.2013, Nr. 3-6/1029, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar kadastra Nr. 
6492 006 0125, 0.05 ha platībā uz pieciem gadiem, /………/. 
 
Konstatēts: Zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0125 ar nosaukumu “Ābelītes”, 0,06 ha platībā   bija 
iznomāts L. S. pamatojoties uz 2013. gada 24. janvāra sēdes protokola Nr. 2, 4.p. zemes nomas līgums 
lauzts pēc nomnieka lūguma. 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Slēgt zemes nomas līgumu ar 
E. J., p.k. /………/, dzīvojošu /………/ Vaiņodes nov., par zemes gabalu „Ābelītes” ar kad.nr. 64592 
006 0125, 0.05 ha platībā mazdārziņa ierīkošanai. 
Līguma darbības laiks līdz 2018.gada 31.martam. Noteikt nomas maksu gadā 0.5% apmērā no 
kadastrālās vērtības. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. J., p.k. /………/, dzīvojošu /………/ Vaiņodes nov., par zemes 
gabalu „Ābelītes” ar kad.nr. 64592 006 0125, 0.05 ha platībā mazdārziņa ierīkošanai. 
5.4.2. Līguma darbības laiks līdz 2018.gada 31.martam.  
5.4.3. Noteikt nomas maksu gadā 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 

6.p. 
Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo: Oļegs Jurjevs/ 
 
6.1. Z. V. iesniegums 
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Pamats: Z. V., p.k. /………/, dzīvojoša /………/ Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada domē 25.01.2013., Nr. 3-6/97, ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu Nr. 30, zemes gabals 
“Centra mazdārziņi” 6454 004 0361, 0.06 ha platībā, kas atrodas /………/, Vaiņodes novadā, jo zeme 
vairs nav nepieciešama. 
 
Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6454 004 0361 ar nosaukumu “Centra mazdārziņi” atrodas 
/………/ Vaiņodes nov.,   Z. V.  iznomāti 0.06 ha, līgums noslēgts 2010. gada 15. martā, spēkā līdz 
31.decembrim 2014. gadam. 
 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Lauzt zemes nomas līgumu ar 
Z. V. par zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kad.Nr. 6454 004 0361, 0.06 ha platībā, ar 28.02.2013. 
Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domē apstiprināšanai. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
6.1.1. Lauzt zemes nomas līgumu ar Z. V. par zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, kad.Nr. 6454 004 
0361, 0.06 ha platībā, ar 28.02.2013. 
6.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam. 
 

7.p.  
Par precizējumu 20.12.2012. Vaiņodes novada domes sēdes protokolā Nr.23., 1.2.8.p. 

/ziņo: Oļegs Jurjevs/ 
 

2012. gada 20.decembra sēdes protokola Nr. 23, 1.2.8. p. nepareizi norādīts kadastra apzīmējums: 
kad.apz.  6492 005 0127 vietā nepieciešams kad. apz. 6492 004 0036 
20.02.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Precizēt 2012. gada 
20.decembra sēdes protokola Nr. 23, 1.punktu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 1.2.8. 
apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:  

1.2.8. U. Š. p.k. /………/, uz zemes gabalu „Gobas”, kad. apz. 6492 004 0036, 7.3 ha, Vaiņodes 
pag. 

Komitejas lēmums iesniedzams domes sēdē apstiprināšanai. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

7.1. Precizēt 2012. gada 20.decembra sēdes protokola Nr. 23, 1.punktu „Par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu 1.2.8. apakšpunktā un izteikt to šādā redakcijā:  

1.2.8. U. Š. p.k. /………/, uz zemes gabalu „Gobas”, kad. apz. 6492 004 0036, 7.3 ha, Vaiņodes 
pag. 

7.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam un Valsts zemes 
dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai. 
 

8.p.  
Par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu 
/ziņo: Visvaldis Jansons/ 
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2013.gada 24.janvārī Vaiņodes novada dome, Protokols Nr.2, 14.p., nolēma: 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 
 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punkts,  Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un 
teritorijas plānojumu;  
un 43.pants, Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos: 1) par republikas pilsētas vai novada 
teritorijas apbūvi; 2) par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī par republikas pilsētas vai 
novada īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu; 3) par tirdzniecību 
publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas 
ierobežojumiem; 4) par sabiedrisko kārtību; 5) par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu; 6) par 
sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, 
izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu;  
7) par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 
vietās; 8) par sabiedriskā transporta lietošanu; 9) par republikas pilsētas vai novada teritorijas 
labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību; 10) par mājdzīvnieku uzturēšanu; 11) par 
republikas pilsētas vai novada pašvaldības inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras 
aizsardzību; 12) par dzīvojamo māju (dzīvokļu) pārveidošanu par nedzīvojamām mājām 
(nedzīvojamām telpām) atbilstoši pašvaldības teritoriālās attīstības plānam; 13) par citiem likumos un 
Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem.  
 
Likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu, (1) Vietējā pašvaldība izstrādā 
un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, 
lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.,  
25.pantu, (1) Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. (2) Paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu vietējā pašvaldība 
divu nedēļu laikā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, 
vietējā laikrakstā un ievieto pašvaldības mājaslapā internetā. Lēmumu par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā. (3) 
Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība 
nosūta par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai. (4) Šajā pantā minētie saistošie 
noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas šā likuma 27.panta trešajā daļā minētās 
darbības. (5) Līdz šajā pantā minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai pašvaldība piemēro 
saistošos noteikumus, ar kuriem tika apstiprināts iepriekšējais teritorijas plānojums, lokālplānojums 
vai to grozījumi. 
27.pants (1) Divu mēnešu laikā pēc tam, kad stājušies spēkā saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojums vai lokālplānojums, persona ministram var iesniegt 
iesniegumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu. (2) Desmit dienu laikā 
pēc tam, kad beidzies šā panta pirmajā daļā noteiktais iesniegumu iesniegšanas termiņš, ministrs 
informē vietējo pašvaldību par saņemtajiem iesniegumiem un, ja iespējams, norāda, kādā apjomā 
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumus var īstenot līdz dienai, kad tiks izdots 
ministra rīkojums vai, ja iesniegumi nav saņemti, informē par to vietējo pašvaldību, norādot dienu, kad 
pašvaldība var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu. (3) Mēneša laikā no dienas, kad 
beidzies iesniegumu iesniegšanas termiņš, ministrs izvērtē šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā 
iesniegtos iesniegumus. Ja, izskatot iesniegumu, tiek konstatēti teritorijas plānojuma, lokālplānojuma 
vai to daļas izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, ministrs izdod 
rīkojumu apturēt saistošos noteikumus, informējot par to iesnieguma iesniedzēju. Ja pārkāpumi nav 
konstatēti, ministrs sniedz atbildi uz iesniegumu. Uz iesniegumu dotā atbilde nav izskatāma 
administratīvā procesa kārtībā. Par to, ka pārkāpumi nav konstatēti, ministrs informē arī vietējo 
pašvaldību un vienlaikus nosaka dienu, kad var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu. (4) 
Persona ir tiesīga likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Satversmes tiesā konstitucionālo sūdzību par 
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pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību augstāka juridiskā spēka normām, ja pirms tam tā iesniegusi 
iesniegumu saskaņā ar šā panta pirmo daļu. (5) Ja iesniegums nav iesniegts šā panta pirmajā daļā 
minētajā termiņā, to izskata saskaņā ar Iesniegumu likumu un uz to neattiecas šā panta pirmajā, otrajā, 
trešajā un ceturtajā daļā noteiktais. Nokavēto termiņu neatjauno. (6) Papildus šajā pantā noteiktajam, 
ja nav ievēroti tajā minētie termiņi, Satversmes tiesa likumā noteiktajā kārtībā var izvērtēt vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu un lokālplānojumu arī tādā gadījumā, ja Satversmes tiesā vēršas 
vispārējās jurisdikcijas tiesa vai administratīvā tiesa, tajā skaitā arī pēc procesa dalībnieku viedokļu 
uzklausīšanas. 
16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 94. punkts, Pēc šo noteikumu 93.punktā minēto prasību izpildes pašvaldība 
ar saistošajiem noteikumiem apstiprina teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumus un grafisko daļu – funkcionālo zonējumu, novada pilsētu, 
novada pagastu un ciemu robežas, un  
140.punkts, Līdz TAPIS darbības uzsākšanai pašvaldība divu nedēļu laikā pēc attiecīgā teritorijas 
attīstības plānošanas dokumenta apstiprināšanas elektroniski iesniedz: 1. atbildīgajai ministrijai 
pašvaldību pārraudzības funkcijas nodrošināšanai – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības 
programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un to grozījumu eksemplāru papīra formā un 
elektroniski portatīvā dokumenta (PDF) datņu formātā vai digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG un 
PNG) datņu formātā; 2. attiecīgajam plānošanas reģionam teritorijas attīstības plānošanas vajadzībām 
– ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un to 
grozījumu eksemplāru elektroniski portatīvā dokumenta (PDF) datņu formātā vai digitāli saspiesta un 
kodēta attēla (JPEG un PNG) datņu formātā; 3. Valsts zemes dienestam Kadastra informācijas 
sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas 
darbības nodrošināšanai – šo noteikumu 65.2.1. un 65.2.2.apakšpunktā minēto informāciju. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu, un 43.pantu, likuma „Teritorijas 
attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu, 25.pantu, 27.pantu un 16.10.2012. Ministru 
kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
94. un 140.punktu, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
8.1. Apstiprināt Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013.–2024.gadam (turpmāk –Vaiņodes 
novada teritorijas plānojums). 
8.2. Vaiņodes novada teritorijas plānojuma daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un 
Grafisko daļu izdot kā saistošos noteikumus Nr.4 „Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (pielikums). 
8.3. Paziņojumu par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
pieņemšanu divu nedēļu laikā publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un Vaiņodes 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.vainode.lv. 
8.4. Nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai lēmumu par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu. 
8.5. Vaiņodes novada teritorijas plānojumu divu nedēļu laikā iesniegt LR Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai, Kurzemes plānošanas reģionam un Valsts zemes dienestam. 
8.6. Nodrošināt Vaiņodes novada teritorijas plānojuma publisku pieejamību. 

 
9.p.  

Par cirsmas izsoles komisiju 
/ziņo: Visvaldis Jansons/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
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Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai 
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  
61. pantu, Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas 
pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, 
komisijas vai darba grupas. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krūklīši” cirsmas izsoles 
komisiju sekojošā sastāvā: 

9.1.1. Komisijas priekšsēdētājs: Sarmīte Volkova; 
9.1.2.Komisijas locekļi: Egils Juzups un Zigmunds Mickus. 

9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības juristei Sarmītei Volkovai izpildei. 
 

10.p.  
Par SIA „Ligro” iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: Visvaldis Jansons/ 
 
Pamats: SIA „LIGRO”, Reģ. Nr. 42103017183, valdes locekļa I. F. personā, iesniegums, saņemts 
Vaiņodes novada domē 12.02.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/147, par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu 
un lūgumu izvērtēt situāciju un dzēst parādu. Iegādājoties SIA „LIGRO”, 2011.gada 21.janvārī, pēc 
grāmatvedības datiem netika konstatētas nekādas parādsaistības. Saņemot Vaiņodes novada domes 
24.01.2013. vēstuli Nr. 3-4/93, biju pārsteigts par parāda summu. SIA grāmatvedībā nav ziņu par 
2005.gada 03.janvāra noslēgto telpu nomas līgumu Nr.46. Kopš 01.01.2013. firma neveic sauszemes 
pasažieru pārvadāšanu un ar 05.02.2013. firmas darbība ir apstādināta. 
 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  
10.1. Norakstīt  SIA „Ligro”, Reģ. Nr. 42103017183, sekojošus rēķinus par kopējo summu Ls 82.72 
(astoņdesmit divi lati 72 santīmi): 
 10.1.1.  8.03.2007. Nr. 03-13, par Ls 7.52; 
 10.1.2.  7.05.2007. Nr. 05-09, par Ls 7.52; 
 10.1.3.  2.07.2007. Nr. 07-08, par Ls 7.52; 
 10.1.4.  5.09.2007. Nr. 09-08, par Ls 7.52; 
 10.1.5.  5.10.2007. Nr. 10-09, par Ls 7.52; 
 10.1.6.  1.11.2007. Nr. 11-10, par Ls 7.52; 

10.1.7.  4.12.2007. Nr. 12-10, par Ls 7.52; 
10.1.8.  2.01.2008. Nr. 01-08, par Ls 7.52; 
10.1.9.  4.02.2008. Nr. 02-10, par Ls 7.52; 
10.1.10.  3.03.2008. Nr. 03-09, par Ls 7.52; 
10.1.11.  1.04.2008. Nr. 04-08, par Ls 7.52. 
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10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

11.p. 
Par nomas līguma un maksas pārskatīšanu Kalnu ielā 7, Vībiņos 

/ziņo: Visvaldis Jansons/ 
 
Ražotnes izveidei, kura nodarbosies ar EKO kurināmā ražošanu no kūdras, skaidām, salmiem, siena. 
26.05.2011., protokols Nr.8, 12.p., Vaiņodes novada dome nolemj: Iznomāt S.U., p.k. /………/, 
dzīvojošam /………/, Liepāja, Darbnīcas-Angāru, 229 m2 platībā, kas atrodas Kalnu ielā 7, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., ražotnes izveidei. Nomas maksu noteikt Ls 0.20 (nulle lati 20 santīmi) 
par kvadrātmetru, tai skaitā PVN. 
17.11.2011., Protokols Nr.17,10.p., Vaiņodes novada dome nolemj: Apstiprināt Līguma Nr.112 par 
ēkas nomu projektu un slēgt ēkas nomas līgumu ar SIA „Eco Energy Latvia”, reģ.Nr. 42103057595”, 
kuru pārstāv S. U., par divām savstarpēji savienotām ēkām: būves kadastra apzīmējums 6454 004 
0304  002 ar nosaukumu „Garāža”, 33.9 m2 platībā un būves kadastra apzīmējums 6454 004 0304 003, 
ar nosaukumu „Saimniecības ēka” 48 m2 platībā, kas atrodas adresē Uzvaras iela 4, Vībiņi, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov. Kopējā iznomājamā platība 81,9 m2. Līguma darbības termiņš 7 gadi, ar tiesībām 
ēkas nomas līgumu nostiprināt zemesgrāmatā. Nomas maksa tiek noteikta Ls 0.05 par 1 m2, tai skaitā 
PVN. Nomas maksa tiek pārskatīta katru gadu. 
SIA „Eco Energy Latvia” ražotnei, kura nodarbojas ar EKO kurināmā ražošanu no kūdras, skaidām, 
salmiem, siena, piemērotāka un reāli izmanto ēkas daļu Kalnu ielā 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov., ar kad. Nr. 6454 004 0147 001, ar kopējo platību 458 m2, kas atrodas uz zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 6454 004 0181, 0.2686 ha platībā. Minētā ēka pieder Vaiņodes novada 
pašvaldībai, ko apliecina ieraksts Embūtes zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000515922.  
 
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. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
11.1. Līdz 2013.gada 25.martam slēgt  ēkas nomas līgumu SIA „Eco Energy Latvia”, reģ.Nr. 
42103057595, tās valdes locekļa S. U. personā, par ēkas, ar būves kadastra apzīmējumu 6454 004 
0147 001, 229 m2 platībā, nomu adresē Kalnu iela 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ražotnei, 
kura nodarbosies ar EKO kurināmā ražošanu no kūdras, skaidām, salmiem, siena.  
11.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 16.novembrim, ar tiesībām nostiprināt zemes nomas 
līgumu zemesgrāmatā. 
11.3. Nomas maksa tiek noteikta Ls 0.20 (nulle lati 20 santīmi) par m2 plus PVN, mēnesī. 
11.4. Lauzt 17.11.2011. ēkas nomas līgumu Nr.112, noslēgtu ar SIA „Eco Energy Latvia”, reģ.Nr. 
42103057595, par ēku nomu adresē Uzvaras iela 4, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
11.5. Uzdot S. U. sakārtot nomas līgumus ar zemesgrāmatu. 
11.6. Lēmuma izraksti iesniedzami:  

11.6.1. Vaiņodes novada pašvaldības juristam līguma sagatavošanai;  
11.6.2. S. U. izpildei un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļai. 

 
12.p.  

Par reklāmas laukumu apmaksu Vaiņodes novada avīzē un mājas lapā 
/ziņo: Visvaldis Jansons/ 
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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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
12.1. Noteikt pašvaldības informatīvā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis” sludinājuma maksu 
laukumam: 
 12.1.1. līdz 45cm2 Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) plus PVN. 
 12.1.2. lielākam par 45cm2 maksa proporcionāli palielinās. 
12.2. Noteikt Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, sludinājuma maksu Ls 2.00 
(divi lati 00 santīmi) plus PVN mēnesī. 
12.3. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 01.martu. 
 

13.p.  
Par dzīvokļiem 

/ziņo: Visvaldis 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”,  

 
13.1. Līguma laušana 
 
Pamats: K. K., p.k. /………/, 13.02.2013., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē, 14.02.2013., 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/155, ar lūgumu lauzt īres līgumu adresē Raiņa iela /………/. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
13.1.1.. Ar 28.02.2013. lauzt īres līgumu ar K. K., par dzīvojamo platību adresē Raiņa ielā /………/. 
13.1.2. Uzdot K. K. viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža nodot dzīvojamo platību un 
deklarēt savu dzīves vietu citā adresē. 
13.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un Komunālajā nodaļā. 
 
13.2. Dzīvokļa piešķiršana 
 
Pamats: A. K., p.k. /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 27.05.2010., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/638, ar lūgumu piešķirt dzīvoklī Vaiņodē, Vaiņodes pag., jo strādā SIA „Daiļrade-Koks” un 
nevar izbraukāt. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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13.2.1. Piešķirt ar A. K., p.k. /………/, dzīvokli Vienības ielā /………/, Vaiņodes nov.  
13.2.2. Deklarēsies viens cilvēks. Dzīves vieta jādeklarē viena mēneša laikā, t.i., līdz 31.03.2013. 
13.2.3. A.K. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu.  
13.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
13.3. Dzīvokļa piešķiršana 
 
Pamats: A. S., p.k. /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 29.08.2012., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/678, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Vaiņodē, Vaiņodes pag., vēlams ne mazāku kā 2-istabu. 
Deklarēsies divi cilvēki. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
13.3.1. Piešķirt ar A. S., p.k. /………/, dzīvokli Brīvības ielā /………/, Vaiņodes nov.  
13.3.2. Deklarēsies divi cilvēki. Dzīves vieta jādeklarē viena mēneša laikā, t.i., līdz 31.03.2013. 
13.3.3. A.S. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu.  
13.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

14.p.  
Par vienreizēju sociālo pabalstu logu nomaiņai 

/ziņo: Uģis Melbārdis/ 
 

Pamats: D. D., p.k. /………/, iesniegts Vaiņodes novada sociālā dienestā 20.02.2013., iereģistrēts ar 
Nr.1-24/223, saņemts Vaiņodes novada domē 25.02.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/195, ar lūgumu 
piešķirt vienreizēju pabalstu /………/ 
 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens 
pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 
17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai. 35.panta Sociālās palīdzības pabalstu veidi (3) daļa nosaka, ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga 
no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību 
apmierināšanai. 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.1. Piešķirt D. D., /………/ vienreizēju sociālo pabalstu Ls 100.00 (viens simts lati 00 santīmi), 
/………/ 
14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 
  

15.p.  
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Par vienreizēju sociālo pabalstu  
/ziņo: Uģis Melbārdis/ 

 
15.1. Operācijas apmaksai. 
 
/………/ 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens 
pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 
17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai. 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, 
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
15.1.1. Piešķirt /………/ vienreizēju sociālo pabalstu 30 % apmērā no acs operācijas izmaksām Ls 
25.00 (divdesmit pieci lati 00 santīmi). 
15.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā 
izpildei. 
 

15.2. Operācijas apmaksai. 
 
/………/ 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens 
pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 
17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 
apmierināšanai. 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem  
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, 
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
15.2.1. Piešķirt /………/, vienreizēju sociālo pabalstu 30 % apmērā no acs operācijas izmaksām Ls 
115.00 (viens simts vienpadsmit lati 00 santīmi). 
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15.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā 
izpildei. 

 
16.p.  

Par nekustamā īpašuma „Raiņa iela 51” izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 

/ziņo: Visvaldis Jansons/ 
 
Vaiņodes novada pašvaldības juristes Sarmītes Volkovas sagatavots un iesniegts nekustamā īpašuma 
„Raiņa iela 51” izsoles noteikumu projekts. 
 
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).  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
16.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Raiņa iela 51” izsoles noteikumu projektu. 
16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams domes juristei Sarmītei Volkovai. 
 

17.p. 
Par Vaiņodes novada sociālā dienesta nolikuma grozījumiem 

/ziņo: Uģis Melbārdis/ 
 

Iesniegti grozījumi 2009.gada 23.jūlija Vaiņodes novada domes apstiprinātā Vaiņodes novada Sociālā 
dienesta Nolikumā. Grozījumus izstrādāja pašvaldības juriste Sarmīte Volkova. 
 
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).  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs),  Pret – 
nav; Atturas – nav, 

Balsojumā nepiedalās deputāts Uģis Melbārdis (Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

17.1. Apstiprināt grozījumu Vaiņodes novada Sociālā dienesta nolikumā projektu. 
17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā izpildei. 

 
18.p.  

Par Vaiņodes novada mājas lapu 
 

Mārtiņš Fricsons informatīvā izdevuma „Vaiņodes novada vēstis” redaktors un Vaiņodes novada 
mājas lapas administrators. 
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Diskusijas temats Vaiņodes novada mājas lapas uzlabošana. 
 
 
Sēdi beidz: 1655 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2013.gada 07.martā 
 


