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Uzaicināti piedalīties un piedalās: jurists Sarmīte Volkova, projektu vadītājs Oskars Zvejs 

 
Darba kārtība: 

 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē ietilpstošie jautājumi: 
1. Par zemesgabala “Muižarāji” sadalīšanu  
2. Par Kalna ielā 8 dzīvokļa Nr.1 atsavināšanu. 
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.  

3.1.V. Puļķes iesniegums. 
3.2. S. Ribčikas iesniegums. 

 
II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi:  
4. Par piedalīšanos biedrībā „Lejaskurzemes sporta”. 
5. Par zemes nomas līguma laušanu. 
 
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 un iekļaut sēdēs darba kārtībā papildjautājumus:  
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6. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
7. Par apdrošināšanu  bērniem braukšanai uz Franciju. 
8. Par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas uzsākšanu. 
9. Par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu Vaiņodes novadā. 
10. Par izcenojumiem Embūtes informācijas centrā. 
11. Par izcenojumu zāles pļaušanu. 

 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē ietilpstošie jautājumi: 

 
                                                           1.p. 

Par zemesgabala “Muižarāji” sadalīšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 
Pamats: SIA “ENERGO Capital”, reģ.Nr. 40103342128 27/29, atrodas Bruņinieku ielā 28-8,Rīgā, 
LV-1011, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 03.05.2012. Nr. 3-6/361, ar lūgumu sadalīt 
zemesgabalu “Muižarāji” kad. Nr. 6492 003 0027 apbūves veikšanai, sešās daļās un dot tiem 
sekojošus nosaukumus: “Ziediņi” - 4,24558 ha, “Āraiši” - 3,22871 ha, “Lapiņas”- 3,26462 ha, 
“Muižas”- 4,28927 ha, “Muižiņas” - 4,68097 ha, “Muižarāji” - 5,17637 ha (aptuvenās platības). 
Pieņemot lēmumu,  lūgums izdot uzdevumu arī zemes ierīcības projekta izstrādei.   
Konstatēts: Zemesgabals “Muižarāji” ar kad. Nr. 6492 003 0027 kopējā platība ir 25,2 ha, īpašnieks 
kopš 2012.g. 20.marta ir SIA “ENERGO Capital” reģ.Nr. 40103342128, izmantošanas mērķis ir zeme 
uz kuras galvenā darbība šobrīd ir lauksaimniecība. 
 
Zemes ierīcības likums, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās pašvaldības 
administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam izstrādāts 
teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 
5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka 
zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību 
robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības 
un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), 
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes 
konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai 
publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).  
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts 
nosaka, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un 
pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums 
nav nepieciešams, ja projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 18.04.2012. gada Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
lēmumu, 
 
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 Atļaut sadalīt zemes gabalu „Muižarāji”, ar kadastra Nr. 6492 003 0027, 25.2 ha platībā, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sešos zemes gabalos, piešķirt nosaukumu un adresi. 
1.2. Zemes gabalam apmēram 4.24558 ha platībā:  
 1.2.1. piešķirt nosaukumu „Ziediņi” un adresi „Ziediņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 1.2.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
1.3. Zemes gabalam apmēram 3.22871 ha platībā:  
 1.3.1. piešķirt nosaukumu „Āraiši” un adresi „Āraiši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 1.3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
1.4. Zemes gabalam apmēram 3.26462 ha platībā:  
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 1.4.1. piešķirt nosaukumu „Lapiņas” un adresi „Lapiņas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 1.4.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
1.5. Zemes gabalam apmēram 4.28927 ha platībā:  
 1.5.1. piešķirt nosaukumu „Muižas” un adresi „Muižas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 1.5.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
1.6. Zemes gabalam apmēram 4.68097 ha platībā:  
 1.6.1. piešķirt nosaukumu „Muižiņas” un adresi „Muižiņas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 1.6.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
1.7. Zemes gabalam apmēram 5.17637 ha platībā:  
 1.7.1. piešķirt nosaukumu „Muižarāji” un adresi „Muižarāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 1.7.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
1.8. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. Darba uzdevums pielikumā. 
1.9. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
1.10. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2.p. 
Par Kalna ielā 8 dzīvokļa Nr.1 atsavināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 
Pamats: D. Dargužas, /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 07.03.2012. Nr. 3-
6/270, ar lūgumu, atļaut privatizēt dzīvokli Kalna ielā 8-1.  
Konstatēts: NĪ  “Kalna iela 8” ar kadastra Nr. 6492 006 0082 un zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 6492 006 0082, 0,138 ha platībā ir pašvaldības īpašums. Uz zemes vienības atrodas 
dzīvojamā ēka ar divām telpu grupām. Kopējā platība 130,80 kvadrātmetri: pirmā telpu grupa 66,5 
kvadrātmetri, otrā telpu grupa – 64,3 kvadrātmetri. Veikts “Latio” dzīvokļa un zemes vērtējums, 
dzīvoklis un zeme novērtēti  Ls 1000 apmērā.     
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 2.1 pants. (2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi 
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem. 
3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 
pārdodot par brīvu cenu 
5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome. (5) 
Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību 
aprobežojumi. 
8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 
izveidota komisija vai sertificēta firma.  
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Pārdošana par brīvu cenu – mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par 
nosacīto cenu. 
44.pants. (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 

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, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atsavināt D. Dargužai, /………/, Vaiņodes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
Kalnu iela 8 dzīvoklis 1, ar kopējo platību 66.5 m2, kas atrodas Vaiņode,  Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., par Ls 1000.00 (viens tūkstotis lati 00 santīmi), naudu ieskaitot pašvaldības kontā vai samaksājot 
pašvaldības kasē līdz 2012.gada 30.novembrim. 
2.2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža. 

 
3.p. 

Par zemes nomas līguma 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.  
 
3.1. V. Puļķes iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: V. Puļķes, /………/, Vaiņodes novadā, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
19.04.2012, Nr. 3-6/323 ar lūgumu pagarināt 2010. gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 
93 uz vienu gadu. 
Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 93 par zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0125, 
0,06 ha platībā uz vienu gadu.  
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.Pagarināt 2010.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 93 par zemes gabalu 
„Ābelītes” ar kadastra apzīmējums 6492 006 0125, 0.06 ha platībā, noslēgtu starp V. Puļķi un 
Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2013.gada 31.maijam. 
3.1..2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 
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3.2. S. Ribčikas iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: S. Ribčikas, /………/, Vaiņodes novadā, LV-3435, iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 10.05.2012. ar lūgumu, atļaut pagarināt 2010.g. 12. maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.79 
uz pieciem gadiem.  
Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.79 par zemes vienību ar kadastra Nr. 6492 004 0779, 0,2 ha platībā 
uz pieciem gadiem. 
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.Pagarināt 2010.gada 12.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.79 par zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējums 6492 004 0779, 0.2 ha platībā, noslēgtu starp S. Ribčiku un Vaiņodes 
novada domi, uz laiku līdz 2017.gada 31.maijam. 
3.2..2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi: 

 
4.p.  

Par piedalīšanos biedrībā „Lejaskurzemes sports” 
/ziņo: Z.Mickus / 

 
Biedrība „Lejaskurzemes sports” uzaicina Vaiņodes novada domi kļūt par biedrības biedriem. 
Biedrības mērķis: organizēt, veicināt un koordinēt Lejaskurzemes novadu pašvaldību kopīgus sporta 
pasākumus. 
 
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. Kļūt par biedrības „Lejaskurzemes sports“, reģ. Nr. 40008141027, kolektīviem biedriem. 
4.2. Lēmums spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim. 
4.3. No Vaiņodes novada pašvaldības puses par sporta koordinatoriem nozīmēt Sporta metodiķus: 
Arni Remesi un Daini Svistuhinu. 
4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams biedrībai „Lejaskurzemes sports”. 
 

5.p.  
Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 
 
Ar 2012.gada 16.janvāra lēmumu (atzinumu) Nr.8519 „J. Jaunzemes lietā par īpašuma tiesību atzīšanu 
uz reformas pabeigšanai paredzēto zemi”, īpašuma tiesības uz  zemes gabalu, ar kad. Nr. 6454 004 
0097, 11 ha platībā, kas atrodas Embūtes pagastā Vaiņodes novadā, atjaunotas J.Jaunzemei. Par 
minēto zemes gabalu  no 2006.gada 01.aprīļa līdz 2016.gada 01.aprīlim noslēgts zemes nomas līgums 
ar O. Ozoliņu.  
Ar 2008.gada 26.septembra Embūtes pagasta padomes lēmumu, protokols Nr. 9, 10.p par zemes 
reformas pabeigšanai nododamām neapbūvētām lauku apvidu zemes vienībām, kuras nodotas saskaņā 
ar MK 17.06.2008 noteikumiem Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku 
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām 
piederošo un piekrītošo zemi”. Zemes gabals ar kadastra Nr. 6454 004 0097, 11 ha platībā, tiek nodots 
zemes reformas pabeigšanai.  
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Likumā „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 17.pantā ir noteikta turpmākā rīcība ar valstij 
piekrītošo zemi, kas tiek nodota zemes reformas pabeigšanai. No tā izriet, ka iespējama konkrētā 
zemes gabala īpašnieka maiņa, kā rezultātā var tikt lauzts zemes nomas līgums, kā noteikts 
Civillikuma 2168.panta 2) apakšpunktā (Civillikuma, Ceturtā daļa, Saistību tiesības 2168.pants, 
gadījumi, kad nomas līgums izbeidzas pirms termiņa notecējuma: 2) kad izbeidzas tiesība, kas 
iznomātājam piederējusi uz līguma priekšmetu. 
2009.gada janvārī nomnieki saņēma brīdinājumus par iespējamo zemes īpašnieku maiņu.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 2012.gada 16.janvāra lēmumu (atzinumu) Nr.8519 ir stājies spēkā 
Civillikuma 2168.panta 2) apakšpunktā noteiktais apstāklis. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto,  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 10 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Imants 
Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – 2 (Sandra Ķempe, Biruta Strēle), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Lauzt 2006.gada 01.aprīļa zemes nomas līgumu Nr.116, noslēgtu starp Embūtes pagasta padomi 
un O. Ozoliņu, p.k. /………/, par zemes gabalu 11.0 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 
0097. 
5.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Vaiņodes novada zemes lietu speciālistam un O. Ozoliņam. 

 
6.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Pamats: /………/iesniegums, saņemts Vaiņodes novada sociālā dienestā 26.04.2012, Nr. 1-
09/116, ar lūgumu piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu /………/ 
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: 
 
6.1. Piešķirt /………/ vienreizēju sociālo pabalstu Ls 200.00 (divi simti lati 00 santīmi) /………/ 
6.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada sociālā dienstā un pašvaldības grāmatvedībā. 
  

7.p.  
Par apdrošināšanu  bērniem braukšanai uz Franciju 

/ziņo: U.Melbārdis 
/ 

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 

 
7.1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu apdrošināšanai braucienam uz Franciju par kopējo summu Ls 
425.00 (četri simti divdesmit pieci lati 00 santīmi): 
/………/ 
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 

8.p.  
Par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas dokumenta izstrādes uzsākšanu 

/ziņo: O.Zvejs/ 
 
Teritorijas attīstības plānošanas likums 
20.pants. Vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti Vietējai pašvaldībai ir 
šādi savstarpēji saskaņoti attīstības plānošanas dokumenti: 1) vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija; 2) vietējās pašvaldības attīstības programma; 3) vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojums;  4) lokālplānojumi; 5) detālplānojumi; 6) tematiskie plānojumi. 
21.pants. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija (1) Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.  
(2) Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski 
attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa 
izmaiņas.  
(3) Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības domes lēmumu. 
Pārejas noteikumu 7. punkts nosaka, Vietējās pašvaldības un plānošanas reģioni līdz 2013.gada 
31.decembrim nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi vai 
aktualizāciju saskaņā ar šo likumu. 
SIA „METRUM” piedāvā izstrādāt viena mēneša laikā un visus trīs plānošanas dokumentus 
vienlaicīgi nodot sabiedriskai apspriešanai. Lai to izdarītu, domes sēdē jāpieņem lēmums par 
„Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas” izstrādes uzsākšanu. 
Pamatojoties uz to, ka SIA „METRUM” kavē Vaiņodes novada teritorijas plānojuma un Vaiņodes 
novada Attīstības plānojuma nodošanu, 
 
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. Nenodot SIA „METRUM” Vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas dokumenta izstrādi. 
 

9.p.  
Par dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu Vaiņodes novadā 

/ziņo: E.Auders/ 
 
Vaiņodes novada komunālās nodaļas vadītājs E.Auders izstrādā dzīvojamo māju apsaimniekošanas 
plānu.  Priekšlikums noteikt apsaimniekošanas maksu Vaiņodes novadā par 1 m2: 
 
Privatizētiem dzīvokļiem ar centrālo apkuri   Ls 0.10  
Privatizētiem dzīvokļiem bez centrālās apkures  Ls 0.08 
Pašvaldības dzīvokļiem ar centrālo apkuri  Ls 0.10 (apsaimniekošanas maksa), Ls 0.06 
(īre) 
Pašvaldības dzīvokļiem bez centrālās apkures  Ls 0.08 (apsaimniekošanas maksa), Ls 0.06 
(īre) 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
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Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – 1 (Uģis Melbārdis), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Noteikt dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu un īres maksu Vaiņodes novadā par 1 m2: 

9.1.1. Privatizētiem dzīvokļiem ar centrālo apkuri Ls 0.10 (nulle lati 10 santīmi);  
9.1.2. Privatizētiem dzīvokļiem bez centrālās apkures Ls 0.08(nulle lati 8 santīmi);  
9.1.3. Pašvaldības dzīvokļiem ar centrālo apkuri apsaimniekošanas maksa Ls 0.10 (nulle lati 
10 santīmi), īre Ls 0.06 (nulle lati 6 santīmi); 
9.1.4. Pašvaldības dzīvokļiem bez centrālās apkures apsaimniekošanas maksa Ls 0.08 (nulle 
lati 8 santīmi), īre Ls 0.06 (nulle lati 6 santīmi); 

9.2. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 01.jūliju. 
9.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālā nodaļā, pašvaldības grāmatvedībā, 
Embūtes pagasta pārvaldē  

 
10. p.  

Par izcenojumiem Embūtes informācijas centrā 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Priekšlikums: 
Gultasvieta (ar gultas veļu) par vienu personu uz: 
1 diennakti – Ls 3.00 + PVN; 
2 diennaktis – Ls 3.00, t.sk. PVN, par diennakti; 
Vairāk kā 2 diennaktis – Ls 2.00 + PVN, par diennakti. 
Velosipēdu noma par vienu riteni: 
1 stunda – Ls 2.00, t.sk. PVN, par katru nākamo stundu Ls 1.00, t.sk. PVN 
Informācijas centra lielās zāles izmantošana: 
Līdz 20 personām – Ls 50.00, t.sk. PVN uz diennakti 
Virs 20 personām – Ls 50.00 + PVN 
Guļvietas zālē uz matračiem par vienu personu – Ls 2.00, t.sk. PVN  
 
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. Gultasvieta (ar gultas veļu) par vienu personu uz: 

10.1.1. vienu diennakti – Ls 3.00 + PVN; 
10.1.2. divas diennaktis – Ls 2.46 + PVN, par diennakti; 
10.1.3. vairāk kā divas diennaktis – Ls 2.00 + PVN, par diennakti. 

10.2. Velosipēdu noma par vienu riteni: 
10.2.1. viena stunda – Ls 1.64 + PVN;  
10.2.2. par katru nākamo stundu Ls 0.82 + PVN. 

10.3. Informācijas centra lielās zāles izmantošana: 
10.3.1. līdz 20 personām – Ls 40.98 + PVN par diennakti 
10.3.2. virs 20 personām – Ls 50.00 + PVN par diennakti 

10.4. Guļvietas zālē uz matračiem par vienu personu – Ls 1.64+ PVN. 
10.5. Lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 01.jūniju. 
10.6. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un Embūtes informācijas centrā 
izpildei.   

 
11. p.  

Par izcenojumu zāles pļaušanai 
/ziņo: V.Jansons/ 
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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. Noteikt zāles pļaušanas izcenojumu ar 01.06.2012., par 1 (vienu) stundu Ls 3.00 + PVN; 
11.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada komunālā nodaļā, pašvaldības  grāmatvedībā, Embūtes 
pagasta pārvaldē. 
 
 
Sēdi beidz: 1630 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
 
Protokols parakstīts 2012.gada 31.maijā 


