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Darba kārtība: 
 
I Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
1. Par J. Čakstes ielas 39 zemes vienības atsavināšanu. 
2. Par naudas atmaksu neprivatizētai mājai Ķiršu ielā 12. 
3. Par pilnvaras piešķiršanu pašvaldībai piekritīgu zemes gabala ierakstīšanai zemesgrāmatā. 
4. Par zemes vienības „Vārpiņas” nepieciešamību pašvaldību funkciju pildīšanai. 
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu. 

5.1. A.Raiba iesniegums. 
5.2. I. Vaitkutes iesniegums. 
5.3. G. Jankauska iesniegums. 

 
II. Veselības un sociālo jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
6. Par A. Putniņas iesnieguma izskatīšanu. 
7. Par grozījumiem 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Vaiņodes novadā”. 
8. Par grozījumiem 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumos Nr. 13 „Par pabalstiem Vaiņodes 
novadā”. 
9. Par apdrošināšanu bērniem braukšanai uz Franciju. 
10. Par pabalstu operācijai. 
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III Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
11. Par izcenojumu telpu īrei sociālā atbalsta centrā „Vaiņode”. 
12. Par Darbnīcas Angārs nomas maksu. 
13. Par Darbnīcas Angārs nomas maksu. 
14. Par pašvaldībai piekrītošo ēku siltināšanu – Celtnieku iela 4, Celtnieku iela 6, Tirgoņu iela 29A. 
15. Par Vaiņodes internātpamatskolas štatu sarakstu. 
 
IV. Dažādi komiteju sēdēs neizskatīti jautājumi 
16. Par adreses piešķiršanu Darbnīcai Angāram. 
17. Par dzīvokļa piešķiršanu Kalnu iela 1-2, Embūtes pagastā. 
18. Par dzīvokļa piešķiršanu Raiņa ielā 62-17, Vaiņodes pagastā. 
19. Par ūdens un kanalizācijas tarifu Embūtes pagastā. 
 
Balsojums par dienas kārtību: 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības. 

 
I.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 

 
1.p. 

Par J. Čakstes ielas 39 zemes vienības atsavināšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: R. Jasjučeņjas, p.k. /……./, dzīvojošas /……./, kas darbojas uz Pilnvaras pamata A. 
Bokumas vārdā, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 02.05.2011.Nr.3-6/388, ar lūgumu, 
atsavināt likumā noteiktā kārtībā zemes gabalu J. Čakstes ielā 39 kadastra Nr. 6492 006 0780, uz kuras 
atrodas dzīvojamā māja piederoša A. Bokumai. 
Konstatēts: Uz zemes gabala J.Čakstes iela 39, 0.2351 ha platībā atrodas dzīvojamā māja, kura piekrīt 
A. Bokumai, p.k. /……./, ēka nav ierakstīta zemesgrāmatā, īpašumtiesības uz ēku apstiprina 
1990.gada 15.augusta Apliecība par tiesībām uz mantojumu pēc testamenta.  
A. Bokumai  ir zemes nomas līgums par zemi 0.2351 ha, kas ir spēkā līdz 2017.gada 27.oktobrim. 
Zeme 0.2351 ha platībā ir Vaiņodes pašvaldības īpašums, ko apliecina Zemesgrāmatu apliecība 
(Liepājas zemesgrāmatu nodaļas Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījums Nr.1000 0048 3808) ar 
02.12.2010 lēmumu. 
Iesniegumam pievienota 2009.gada 21.septembra Vaiņodes novada bāriņtiesas izsniegta PILNVARA, 
kurā A. Bokuma pilnvaro R. Jasjučeņju kārtot lietas saistītas ar īpašumu J.Čakstes iela 39 
SIA „Latio” reģ Nr. 41703000843 aprēķinātā tirgus vērtība ir Ls 700.00 (septiņi simti lati 00 santīmi). 
SIA „Latio” novērtēšanu veica R. Jasjučenja par saviem līdzekļiem, samaksājot Ls 110.00 (viens simts 
desmit lati 00 santīmi). 
 
„Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums” 
2.1 pants. (2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un 
to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem. 
 4.panta ceturtā daļas 8) apakšpunkts nosaka, Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī 
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  
3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 
pārdodot par brīvu cenu 
5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome. (5) 
Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
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nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību 
aprobežojumi. 
8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 
izveidota komisija vai sertificēta firma.  
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Pārdošana par brīvu cenu – mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par 
nosacīto cenu. 
44.pants. (1) Publiskas personas zemi var iegūt īpašumā personas, kuras saskaņā ar likumu var būt 
zemes īpašuma tiesību subjekti. (2) Šā panta pirmajā daļā minētais ierobežojums piemērojams arī 
gadījumos, kad tiek atsavināta apbūvēta zeme. (3) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, ja 
attiecībā uz to ir iesniegts pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, kā arī zemesgabalu, uz kura 
atrodas nacionalizēts namīpašums vai cits nacionalizēts objekts, ja attiecībā uz to ir iesniegts 
pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, nevar atsavināt līdz pieteikuma izlemšanai, bet, ja ir 
ierosināta tiesvedība, — līdz dienai, kad tiesas nolēmums stājies likumīgā spēkā. (4) Publiskai 
personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas 
(būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem 
proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). (5) Ja šā panta ceturtajā daļā minētā persona, kura savas 
pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai neizmanto, tai ir zemes nomas 
tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības, un minētais zemesgabals netiek 
atsavināts citām personām. (7) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 
4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma 
darbības laikā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Atsavināt A. Bokumai, p.k. /……./, zemes gabalu 0.2351 ha platībā, J. Čakstes ielā 39, kadastra 
Nr. 6492 006 0780, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. uz kuras atrodas A.Bokumai 
piederoša dzīvojamā māja, par Ls 590.00 (pieci simti deviņdesmit lati 00 santīmi), naudu ieskaitot 
pašvaldības kasē vai kontā. 

 
2.p. 

Par naudas atmaksu neprivatizētai mājai Ķiršu ielā 12   
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: I. Druskinas, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
31.03.2011.Nr.3/6-286, ar lūgumu atmaksāt naudu Ls 106.20 (viens simts seši lati 20 santīmi), kas tika 
samaksāta 17.01.2007. gadā par zemes uzmērīšanu Ķiršu ielā 12, uzsākot privatizāciju.  
Druskina I. nav turpinājusi privatizācijas procesu līdz ierakstīšanai zemesgrāmatā, par to vainojot 
pašvaldību un tagad viņa atsakās no privatizācijas. 
Nekādi pašvaldības vainu apstiprinoši dokumenti (vienošanās līgums, iesniegums u.tml.) netika atrasti. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Noraidīt I. Druskinas lūgumu par zemes uzmērīšanas atmaksu. 
2.2. Sēdes protokola izraksts nosūtāms I. Druskinai. 
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                                                                            3.p. 
Par pilnvaras piešķiršanu ierakstīšanai zemesgrāmatā pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: L. Ķeruža, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
12.05.2011.Nr.3-6/426, ar lūgumu pilnvarot mani veikt pašvaldībai piekritīgu zemes gabalu „Dzilnīši” 
ar kadastra Nr. 6492 008 0192, 0.09 ha platībā, reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
Izdevumus garantēju apmaksāt. 
Uz nekustamo īpašumu „Dzilnīši” atrodas L. Ķeružim piederošas ēkas un par zemes gabalu 0.09 ha 
platībā ir zemes nomas līgums.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Pilnvarot L. Ķeruži, p.k. /……./, pārstāvēt Vaiņodes novada domi mērniecības birojā, piedalīties 
mērniecībā un Zemesgrāmatas institūcijās: pasūtīt, saņemt un iesniegt nepieciešamos dokumentus, 
veikt maksājumus, lūgt nostiprinājumus, visur, kur nepieciešams parakstīties un nokārtot visas 
formalitātes, kas saistītas ar pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Dzilnīši”, kad. Nr. 6492 008 0192, 
0.09 ha platībā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, par saviem līdzekļiem. 
3.2. Pilnvara derīga līdz uzdevuma izpildei 

 
4.p. 

Par zemes vienības „Vārpiņas” nepieciešamību pašvaldību funkciju pildīšanai 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: Uz zemes vienības „Vārpiņas” ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0156, 0.24 ha platībā un ar 
kadastra apzīmējumu 6492 005 0165, 1.13 ha platībā,  ar 2010.gada 22.oktobra Vaiņodes novada 
domes lēmumu, Protokols Nr. 17, 1.1.punktu tika izbeigtas zemes pastāvīgās lietošanas tiesības Ņ. 
Čebanei.  
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
likums” 25.panta (2’) daļu, ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, 
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.  
Ņ.Čebane ir mirusi un nevar izmantot nomas pirmtiesību.  
Minētais zemes gabals ir nepieciešams pašvaldībai, jo blakus gabalā atrodas ūdenstornis, kurš 
perspektīvā būtu jāatjauno. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 1) organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 
13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves 
kārtību. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
4.1. Pamatojoties uz pašvaldību autonomo funkciju pildīšanu saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 1., 9. un 13.apakšpunktu, Vaiņodes novada pašvaldībai piekrīt zemes vienība 
„Vārpiņas”, ar  kadastra apzīmējumu 6492 005 0156, 0.24 ha platībā un kadastra apzīmējumu 6492 
005 0165, 1.13 ha platībā, apdzīvotas vietas Augustes daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves 
teritorijai. 
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienestā. 
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5.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.  
  
5.1.A. Raiba iesnieguma izskatīšana 
Pamats: A. Raiba, p.k. /……./, dzīvojoša „Paulenieku Iņņi”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, 
iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 02.05.2011. Nr.3-6/387, ar lūgumu iznomāt zemi 
Mālkalnē, 5.1 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām uz pieciem gadiem. . 
Zeme Mālkalnē „Laukmaļi” ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0120, 5.1 ha platībā,  ir pašvaldībai 
piekritīga zeme.  
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Raibi, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 008 0120, 5.1 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  
5.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.maijam.  
5.1.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.2.I. Vaitkutes iesnieguma izskatīšana 
Pamats: I. Vaitkutes, p.k. /……./, dzīvojošas /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
06.05.2011. Nr.3-6/404, ar lūgumu pagarināt 2010. gada 28.maijā noslēgto  zemes nomas līgumu Nr. 
91 uz laiku līdz trim  gadiem. 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.2.1.Pagarināt 2010.gada 28.maija zemes nomas līgumu Nr.91 par zemes vienību ar kadastra 
apzīmējums 6492 006 0822, 0.05 ha platībā mazdārziņam, noslēgtu starp I. Vaitkuti un 
Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2014.gada 31.maijam. 
5.2.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
5.3. G. Jankauska iesnieguma izskatīšana 
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Pamats: G. Jankauska, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
06.05.2011. Nr.3-6/404, ar lūgumu pagarināt 2010. gada 20. jūlijā noslēgto  zemes nomas līgumu Nr. 
150 uz laiku līdz trijiem  gadiem. 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.3.1.Pagarināt 2010.gada 20.jūlija zemes nomas līgumu Nr.150 par zemes vienību ar kadastra 
apzīmējums 6492 006 0822, 0.05 ha platībā mazdārziņam, noslēgtu starp G. Jankausku un 
Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2014.gada 31.maijam. 
5.3.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
II. Veselības un sociālo jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 

 
6.p. 

Par A. Putniņas iesnieguma izskatīšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis/ 

 
/……./ 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Atmaksāt /……./ ārstēšanas izdevumus 50% apmērā no čekā uzrādītās summas, t.i. Ls 20.00 
(divdesmit lati 00 santīmi). 

 
7.p. 

Par grozījumiem 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Vaiņodes novadā”  

/ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis/ 
Paskaidrojuma raksts: 
Labojumi Vaiņodes novada 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” veikti ar mērķi  precizēt sociālā dienesta sniedzamos 
pakalpojumus. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
7.1.Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”: 

7.1.1. Papildināt noteikumus ar 2.1 punktu un 2.2 punktu: 
2.1 Maznodrošināta ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz vienu ģimenes 
locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120.00 (viens simts divdesmit lati 00 
santīmi). Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē un piešķir 
analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. 
2.2 Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi). 

7.1.2. Noteikumu 10.punktā aizstāt vārdus „Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumiem 
Nr.214” ar vārdiem „Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.299”. 
7.1.3. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā: 
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13. Lēmumu par Garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanu pieņem Vaiņodes 
novada Sociālais dienests. 

7.1.4. Noteikumu 14.punktu izteikt šādā redakcijā: 
14. Dzīvokļa pabalstu piešķir: 

14.1. trūcīgām personām pabalsta apmērs gadā līdz Ls 60.00 (sešdesmit lati 00 santīmi); 
14.2. trūcīgiem, darbnespējīgiem invalīdiem, kuram nav kopīga mājsaimniecība ar 
darbspējīgiem apgādniekiem un kura mēneša ienākumi ir līdz 80% no valstī noteiktās 
minimālās darba algas, pabalsta apmērs gadā līdz 23% no valstī noteiktās minimālās 
algas; 
14.3. trūcīgām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem; 
14.4. citus gadījumus izskata individuāli, ņemot vērā ģimenes, (personas)  ienākumus, 
GMI līmeni un izdevumus par malkas iegādi. 

7.1.5. Papildināt noteikumus ar 321 punktu: 
32.1 Zobārstniecības pakalpojumi netiek apmaksāti. 

7.1.6. Nolikuma 44.punktā svītrot vārdus „Vaiņodes novada domes” 
 
7.2. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Vaiņodes novada domes 2010.gada 
25.februāra saistošos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”. 
7.3. Pēc saistošo noteikumu Nr.24 parakstīšanas, triju dienu laikā, nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai. 
7.4. Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atzinuma 
saņemšanas publicēt Vaiņodes novada informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Vaiņodes novada 
domes ēkā un Embūtes pagasta pārvaldē. 
7.5. Saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Vaiņodes novada domes 2010.gada 25.februāra saistošos 
noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” stājas spēkā pēc to 
parakstīšanas. 

 
8.p. 

Par grozījumiem 2010.gada 25.februāra saistošos noteikumos Nr. 13 „Par pabalstiem Vaiņodes 
novadā” 

/ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis/ 
 
Paskaidrojuma raksts: 
Labojumi Vaiņodes novada 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem 
Vaiņodes novadā” veikti ar mērķi  precizēt sociālā dienesta sniedzamos pakalpojumus. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
8.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par 
pabalstiem Vaiņodes novadā”: 

8.1.1. Noteikumu 10.4. punktā aizstāt vārdus „domes deputāti Domes sēdē” ar vārdiem 
„sociālais dienests”. 
8.1.2. Noteikumu 11.4. punktā aizstāt vārdus „domes deputāti Domes sēdē” ar vārdiem 
„sociālais dienests”. 
8.1.3. Izteikt noteikumu 12.1.1. punktu šādā redakcijā: 

12.1.1. pamatskolas izglītība Ls 15.00 (piecpadsmit lati 00 santīmi); 
8.1.4. Izteikt noteikumu 12.1.2.punktu šādā redakcijā: 

12.1.2. vidusskolas izglītība un profesionālā izglītība Ls 20.00 (divdesmit lati 00 santīmi) 
8.2. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījumi Vaiņodes novada domes 2010.gada 
25.februāra saistošos noteikumos Nr.12 „Par pabalstiem Vaiņodes novadā”. 
8.3. Pēc saistošo noteikumu Nr.24 parakstīšanas, triju dienu laikā, nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai. 
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8.4. Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atzinuma 
saņemšanas publicēt Vaiņodes novada informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Vaiņodes novada 
domes ēkā un Embūtes pagasta pārvaldē. 
8.5. Saistošie noteikumi Nr.24 „Grozījumi Vaiņodes novada domes 2010.gada 25.februāra saistošos 
noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” stājas spēkā pēc to 
parakstīšanas. 
 

9.p. 
Par apdrošināšanu bērniem braukšanai uz Franciju 

/ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis/ 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
9.1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu apdrošināšanai braucienam uz Franciju: 
/……./ 
9.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
10.p. 

Par pabalstu operācijai 
/ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis/ 

 
/……./ 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu /……./operācijai Ls 400.00 (četri simti 00 santīmi). 

 
III Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 

 
11.p.  

Par izcenojumu telpu īrei sociālā atbalsta centrā „Vaiņode” 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
11.1. Apstiprināt iesniegto izcenojumu telpu īrei sociālā atbalsta centrā „Vaiņode” (Pielikumā). 

 
12.p.  

Par Darbnīcas Angārs nomas maksu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: Staņislava Urbonaviča, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, 23.05.2011. iesniegums Nr. 3-6/452, ar 
lūgumu iznomāt Darbnīcas – Angāru, kas atrodas Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ražotnes 
izveidei, kura nodarbosies ar EKO kurināmā ražošanu no kūdras, skaidām, salmiem, siena. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Iznomāt Staņislavam Urbonavičam, p.k. /……./, dzīvojošam /……./, Darbnīcas-Angāru, 229m2 
platībā, kas atrodas Kalnu ielā 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ražotnes izveidei. 
12.2. Nomas maksu noteikt Ls 0.20 (nulle lati 20 santīmi) par kvadrātmetru, tai skaitā PVN. 

 
13.p.  

Par Darbnīcas Angārs nomas maksu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: Roberta Stroda, dzīvojoša /……./, 26.05.2011. iesniegums, ar lūgumu iznomāt Darbnīcas – 
Angāru, kas atrodas Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., uzpildes iekārtu ražotnes izveidei. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Iznomāt Robertam Strodam, dzīvojošam /……./, Darbnīcas-Angāru, 229m2 platībā, kas atrodas 
Kalnu ielā 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ražotnes izveidei. 
13.2. Nomas maksu noteikt Ls 0.20 (nulle lati 20 santīmi) par kvadrātmetru, tai skaitā PVN. 
 

 
14.p.  

Par pašvaldībai piekrītošo ēku siltināšanu – Celtnieku iela 4, Celtnieku iela 6, Tirgoņu iela 29A 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
14.1. Veikt izpēti un iesniegt siltināšanas projektu pašvaldībai piederošai dzīvojamai mājai Celtnieku 
iela 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
 

15.p. 
Par Vaiņodes internātpamatskolas štatu sarakstu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
15.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas štatu sarakstu (Pielikumā). 

 
IV. Dažādi komiteju sēdēs neizskatīti jautājumi 

16.p.  
Par adreses piešķiršanu Darbnīcai Angāram 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”  
2.punktā noteikts, adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai 
darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); 
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28.punktā noteikts, lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 
norāda: 28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam; 28.2. 
hierarhiski augstākos adresācijas objektus. Lēmumā var neiekļaut republikas pilsētas un novada 
nosaukumu; 28.3. līdzšinējo konkrētā adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; 28.4. ēkas un ar to 
funkcionāli saistīto ēku, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas kadastra apzīmējumu (ja 
tāds ir). 
31. punktā noteikts, Grafisko pielikumu pievieno: 31.3. lēmumam par adreses piešķiršanu viensētai, 
ēkai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai – izkopējumu no teritorijas plānojuma vai detālplānojuma, 
vai zemes ierīcības projekta, vai būves kadastrālās uzmērīšanas lietas. Grafisko pielikumu var 
nepievienot lēmumam par numura piešķiršanu ēkai ar piesaisti ielas nosaukumam pilsētā vai ciemā, ja 
lēmumā ir norādīts adresācijas objekta kadastra apzīmējums. 
Ēka Darbnīcas Angārs, kadastra numurs 6454 004 0147 001, ir piekritīga Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Ēka nav ierakstīta zemesgrāmatā. 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
16.1. Piešķirt ēkai Darbnīcas Angārs ar kadastra numuru 6454 004 0147 001 adresi Kalnu iela 7, 
Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
16.2. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
 

17.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu Kalnu iela 1-2, Embūtes pagastā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: I. Strazda, p.k. /……./, deklarētā dzīvesvieta: /……./, 2011.gada 16.maija, iesniegums 
saņemts Vaiņodes novada domē 17.04.2011, Nr. 3-6/442, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Kalnu ielā 1-2, 
Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
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, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
17.1. Piešķirt I. Strazdam, p.k. /……./, dzīvokli Kalnu ielā 1 dzīvoklis 2, Vībiņi, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov.  
17.2. I. Strazdam slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu.  
17.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 

18.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu Raiņa ielā 62-17, Vaiņodes pagastā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: D. Baranovskas, p.k. /……./, deklarētā dzīvesvieta: /……./, 2011.gada 17.marta, iesniegums 
saņemts Vaiņodes novada domē 17.03.2011, Nr. 3-6/250, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Raiņa ielā 62-
17, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
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: 
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Par – 10 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Oļegs Jurjevs), Pret – 1 (Reinis 
Ulberts); Atturas – 1 (Uģis Melbārdis), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.1. Piešķirt D. Baranovskai, p.k. /……./, dzīvokli Raiņa ielā 62 dzīvoklis 17, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov.  
18.2. D.Baranovskai slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par 
dzīvojamās platības izmantošanu.  
18.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada lietvedībā un komunālā nodaļā. 

 
19.p.  

Par ūdens un kanalizācijas tarifu Embūtes pagastā 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes novada Komunālās nodaļas vadītāja Edgara Audera 2011.gada 23.maija 
iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 26.05.2011., Nr.3-6/467, par ūdens un kanalizācijas tarifu 
pārskatīšanu Embūtes pagasta Vībiņos. Pašreizējais tarifs ūdens piegādei par 1m3 ar PVN ir Ls 0.171, 
kanalizācijai ar PVN ir Ls 0.08, tiem, kuriem nav ūdens skaitītāji uz vienu cilvēku Ls 1.50. Ienākumi 
par sniegtajiem pakalpojumiem nesedz izdevumus. Vidēji mēnesī aprēķinātie ienākumi par ūdens 
piegādi un kanalizāciju ir Ls 336.46, savukārt izmaksas vidēji mēnesī: Dabas resursa nodoklis – Ls 
40.52; elektrība – Ls 376.58; plus remonta materiāli, darba algas, ūdens un kanalizācijas analīzes. 
Priekšlikums tarifu Embūtes pagasta Vībiņos pielīdzināt Vaiņodes pagasta tarifiem. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Noteikt Embūtes pagasta Vībiņos tarifu par ūdens piegādi:  

19.1.1. ar ūdens skaitītājiem 1 m3 – Ls 0.40 plus PVN 22%, t.i. Ls 0.488; 
19.1.2. bez ūdens skaitītājiem – uz vienu cilvēku 4 (četri) kubikmetri mēnesī. 

19.2. Noteikt Embūtes pagasta Vībiņos tarifu par kanalizāciju Ls 0.50 plus PVN 22%, t.i., Ls 0.61 uz 
vienu cilvēku mēnesī. 
19.3. Jaunie tarifi stājas spēkā ar 2011.gada 01.jūliju. 
19.4. Mainoties PVN procentu likmei attiecīgi mainās procentu summa. 
19.5. Lēmuma izraksts nosūtāms Vaiņodes novada Komunālai nodaļai, pašvaldības grāmatvedībai un 
izliekams redzamā vietā Embūtes pagasta pārvaldē. 
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