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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.9 

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2013.gada 23.maijā 
 
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, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs 

Nepiedalās: Sandra Ķempe – veselības dēļ 
 
Darba kārtība:  
 
1. Par parāda piedziņu  
2. Par medības platības nomas līguma slēgšanu 
3. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

3.1. Z. K. iesniegums 
3.2. G. M. iesniegums 
3.3. L. G. iesniegums 
3.4. R. B. iesniegums 
3.5. A. Č. iesniegums 
3.6. A. Č. iesniegums 

4. Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0187 
5. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
6. Par vienreizēju sociālo pabalstu braucienam uz Franciju. 
7. Par Vaiņodes novada Embūtes pagasta Vībiņu ciema ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā 
pamatojuma apstiprināšanu. 
8. Par Vaiņodes novada publiskā gada pārskata 2012.gadam apstiprināšanu. 
9. Par Vaiņodes novada finanšu pārskata 2012.gadam apstiprināšanu. 
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Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izsludināto darba kārtību un iekļaut papildjautājumus: 
 
10. Par SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts” valdes locekļa pienākumiem. 
11. Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā „Par zemes nomas 
līgumu slēgšanu” 9.1. punktā. 
12. Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā „Par zemes platības 
izdalīšanu un adreses piešķiršanu” 1.5. punktā. 
13. Par projektu konkursa „Darīsim paši” rezultātiem.  
14. Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Eco Energy Latvia”. 
15. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu. 
16. Par Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas darba stundu tarifa likmēm. 

   
1.p. 

Par parāda piedziņu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 
Vaiņodes novada dome izskata Vaiņodes novada pašvaldības nodokļu administratores  priekšlikumus 
par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā no personām, kuras pēc nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājušas likumā 
noteiktos nodokļu maksājumus. 
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
 
/………./ Parāds par NĪ ''Jaunērgļi''  /………./ uz 07.05.2013. gadu Ls 1206,49 (parāda pamatsumma 
Ls 673,98 un soda nauda Ls 532,51) . 
/………./ Parāds par NĪ ''Glāznieki''  /………./ uz 07.05.2013. gadu Ls 644,60 (parāda pamatsumma 
Ls 458,82 un soda nauda Ls 185,78). 
/………./ Parāds par NĪ ''Putni'' /………./ uz  07.05.2013, Ls 238,44 ( parāda pamatsumma Ls 183,75 
un soda nauda Ls 54,69). 
/………./ Parāds par NĪ “Zemgaļi” /………./ Parāda summa uz 07.05.2013 ir Ls 552,06 (parāda 
pamatsumma ir Ls 393,43 un soda nauda Ls 158,63).  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un nodevas”, 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli ”9. Panta otro daļu, kas nosaka, ka „noteiktajā laikā 
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā 
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir 
mazāka par 150 latiem, administratīvā akta - maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne 
vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un  likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 
pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda 
kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un  26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu 
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem 
par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos 
nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 
aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu 
maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”,  
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Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no:  

1.1.1. /………./ NĪ ''Jaunērgļi''  /………./ Ls 1206,49 (parāda pamatsumma Ls 673,98 un soda 
nauda Ls 532,51) . 
1.1.2. /………./NĪ ''Glāznieki''  /………./ Ls 644,60 (parāda pamatsumma Ls 458,82 un soda 
nauda Ls 185,78). 
1.1.3. /………./ NĪ ''Putni'' /………./Ls 238,44 ( parāda pamatsumma Ls 183,75 un soda nauda 
Ls 54,69). 
1.1.4. /………./ NĪ “Zemgaļi” /………./ Ls 552,06 (parāda pamatsumma ir Ls 393,43 un soda 
nauda Ls 158,63).  

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei G. Taujēnai un tiesu izpildītājam izpildei. 
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

2.p.  
Par medības platības nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 

Pamats: Biedrības - Mednieku klubs “Asīte”, reģ. Nr. 40008017823, reģistrācijas adrese  
Dzirnavu ielā 1-9, Priekule, Priekules novads, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē, ar lūgumu 
atļaut medīt 95,80 ha platībā, t.sk. meži 36,1 ha Embūtes pagastā zemesgabalā ar nosaukumu  “Blažģa 
ezera  liegums”,  kadastra apz. 6454 001 0063. Vēlams uz 10 gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6454 001 0063, 95,8 ha platībā ar nosaukumu “Blažģa ezera 
liegums” ir zeme zemes reformas pabeigšanai, tāpēc iespējamais maksimālais iznomāšanas termiņš  ir 
viens gads. Konkrētais zemesgabals iepriekš bija iznomāts mednieku klubam „Asīte”.  
 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: 
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 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.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Slēgt medību nomas līgumu ar Biedrību- Mednieku klubs „Asīte”, reģ. Nr. 40008017823, par 
zemes gabalu „Blažģa ezera liegums” 95.8 ha platībā. 
2.2. Līguma darbības termiņš līdz 2014.gada 31.maijam. 
2.3. Lēmuma izraksts izsniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 

 
3.p. 

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

 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
nosaka: 17. punkts, persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, 
pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo 
noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos dokumentus, t.i., 6.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts 
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir 
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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: 16.2. zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām 
atbilstoši likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam. 
 18.punkts, 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;  
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. Z. K. iesniegums 
 
Pamats: /………./, iesniegums Nr. 3-6/132, saņemts 07.02.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu 
iznomāt  zemes gabalu  ar nosaukumu “Mālkalnes centrs” palīgsaimniecības vajadzībām uz pieciem 
gadiem. 
Konstatēts: Uz zemes gabala ar nosaukumu “Mālkalnes centrs” ar kad. Nr. 6492 008 0143, kopējā  
iznomājamā platība ir 0,7231 ha. Iznomājamā platība atrodas blakus dzīvojamai mājai “Mālkalne 4”.  
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III 
nodaļas 16.2 punktu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Z. K. par zemes gabalu „Mālkalnes centrs” ar kadastra 
apzīmējumu 6492 008 0143, 0.7231 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. 
3.1.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
3.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.maijam. 
3.1.4. Lēmums iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 
 
3.2. G. M. iesniegums 
 
Pamats: /………./, iesniegums Nr.3-6/376, saņemts 07.05.2013 Vaiņodes novada domē, ar lūgumu 
iznomāt zemi pie dzīvojamās mājas Baznīcas ielā 18, 0,1 ha platībā uz pieciem gadiem.  
Konstatēts: uz zemesgabala ar kad. Nr.  6492 006 0358, atrodas dzīvojamā māja ar kopējo platību 
0,44 ha, ir noslēgts apvidus nomas līgums par 0,34 ha,  atlikusī platība, ko vēlas iznomāt  ir 0,1 ha. 
Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735, “Noteikumiem par publiskas personas zemes nomu” III 
nodaļas, 16.2 punktu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar G. M., par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0358, 
0.1 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. 
3.2.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
3.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.maijam. 
3.2.4. Lēmums iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 
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3.3. L. G. iesniegums 
 
Pamats: /………./, iesniegums Nr.3-6/388, saņemts 08.05.2013 Vaiņodes novada domē, ar lūgumu 
iznomāt zemesgabalu pie dzīvojamās mājas  “Raiņa iela 9” apmēram 0,04 ha platībā uz pieciem 
gadiem mazdārziņa ierīkošanai. 
Konstatēts: uz zemesgabala “Raiņa iela 9”, kad. Nr. 6492 006 0678, atrodas četru dzīvokļu māja. 
Kopējā platība ir 0,23 ha, vēlamā iznomājamā platība ir 0,04 ha. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. G., par zemes gabalu „Raiņa iela 9” ar kadastra apzīmējumu 
6492 006 0678, 0.04 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. 
3.3.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
3.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.maijam. 
3.3.4. Lēmums iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 
 
3.4. R. B. iesniegums 
 
Pamats: /………./, iesniegums saņemts 09.05.2013, Vaiņodes novada domē Nr. 3-6/391, ar lūgumu 
iznomāt zemes gabalu “Parks skolas”, kad. Nr. 6492 006 0994, 0,047 ha uz 5 gadiem. 
Konstatēts:  zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0994, nosaukumu “Parks Skolas” kopējā platība  2,3 
ha, konkrētā iznomājamā platība 0,047 ha atrodas aiz dzīvojamās mājas Raiņa ielā 7. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. B., par zemes gabalu „Parks Skolas” ar kadastra apzīmējumu 
6492 006 0994, 0.047 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. 
3.4.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
3.4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.maijam. 
3.4.4. Lēmums iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 
 
3.5. A. Č. iesniegums 
 
Pamats: /………./, iesniegums saņemts 08.05.2013, Vaiņodes novada domē Nr. 3-6/389, ar lūgumu 
iznomāt zemesgabalu 0,05 ha platībā ar nosaukumu ”Ābelītes” /………./ 
Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Ābelītes”, kopējā platība 16.02 ha, konkrētais zemesgabals 
0.05 ha platībā, šobrīd ir bez nomnieka /………./ 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Ilona Blumberga,  
Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Balsojumā nepiedalās Anda Čerņavska: Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā 11.pants. 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Č., par zemes gabalu „Ābelītes” ar kadastra apzīmējumu 6492 
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006 0125, 0.05 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. 
3.5.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
3.5.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.maijam. 
3.5.4. Lēmums iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 
 
3.6. A. Č. iesniegums 
 
Pamats: /………./, iesniegums saņemts 14.05.2013 Vaiņodes novada domē Nr. 3-6/ , ar lūgumu 
iznomāt zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”,  ar kad. apz. 6492 006 0125, 0,05 ha platībā uz 
pieciem gadiem. 
 
Konstatēts:  zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0125, ar nosaukumu “Ābelītes “, kopējā platībā 16,02, 
konkrēto zemesgabalu 0,05 ha platībā A. Č. šobrīd jau izmanto, bet nav noslēgts zemes nomas līgums. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. Č., par zemes gabalu „Ābelītes” ar kadastra apzīmējumu 6492 
006 0125, 0.05 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām. 
3.6.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
3.6.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.maijam. 
3.6.4. Lēmums iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 
 

 
4.p.  

Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0187 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: L. P., dzīvojošas /………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 14.05.2013., 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/405, ar lūgumu piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0187, 
21.2 ha platībā, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., nosaukumu „Glāžšķūņi”. 
 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums. 1.panta 14.punkts, nekustamā īpašuma nosaukums – ar 
pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt 
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0187, 21.2 ha platībā, kas atrodas 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., nosaukumu „Glāžšķūņi”. 
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai izpildei. 
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

 
 
 
 

5.p.  
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Par vienreizēju sociālo pabalstu 
/ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis/ 

 
/………./ 
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. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Piešķirt /………./ vienreizēju sociālo pabalstu Ls 100.00 (viens simts lati 00 santīmi) apmērā 
operācijas izdevumu segšanai. 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
 

6.p.  
Par vienreizēju sociālo pabalstu braucienam uz Franciju 

/ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis/ 
 

/………./ 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu, pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām 
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  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 bērnu apdrošināšanai braucienam uz Franciju, par kopējo 
summu Ls 350.00 (trīs simti piecdesmit lati 00 santīmi).  /………./ 
6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālam dienestam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei.  
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 
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7.p.  
Par Vaiņodes novada Embūtes pagasta Vībiņu ciema ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā 

pamatojuma apstiprināšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam 
„Ūdenssaimniecības attīstība Vaiņodes novada Embūtes pagasta Vībiņu ciemā”.  
Tehniski ekonomiskais pamatojums (turpmāk – TEP) sagatavots izmantojot Vides ministrijas 
izstrādātos dokumentus - "Norādījumi Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstības projektiem apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu zem 2000", "Vadlīnijas 
tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei ūdenssaimniecības sektorā" un Ministru kabineta 
noteikumus Nr.912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība". 
TEP uzdevumi: 

 Izvērtēt esošo situāciju ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā 
 Raksturot pašvaldības sociālekonomisko situāciju 
 Novērtēt pašvaldības finanšu stāvokli un institucionālo kapacitāti 
 Izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu 
 Izstrādāt prioritāro investīciju programmu 
 Veikt finanšu analīzi prioritārās investīciju programmas realizācijai 
 Sagatavot informāciju ERAF finansējuma pieprasījumam. 
 TEP izstrādāts Vaiņodes novada Embūtes pagasta Vībiņu ciemam (286 iedzīvotāji uz 

01.01.2012).  
TEP mērķis ir izstrādāt Vaiņodes novada pašvaldībai pamatojumu normatīvo aktu prasībām 

atbilstošas ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai Vībiņu ciema teritorijā līdz 
2020.gadam.  
 
Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Apstiprināt 2013.g. izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība 
Vaiņodes novada Vībiņu ciemā”. 
7.2. Apstiprināt šādu investīciju projektu finanšu plānu: 
 

Rādītāji LVL 
Finansējums, kopā 409 322.70 
t.sk. attiecināmās izmaksas 338 283.22 
Projekta iesniedzējs 50 742.48 
ERAF finansējums 287 540.74 
Neattiecināmās izmaksas (PVN) 71 039.48 
 
7.3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 
 
Nr. Komponentes nosaukums Apjoms Izmaksas, Ls 
1 Ūdensvada rekonstrukcija, t.sk ūdens mērītāji - 21.gab. 1663 m 114 090.00 
2 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas, t.sk.  

Pašteces tīklu  
spiedvada rekonstrukcija  

 
846 m 
587 m 

67 770.00 

3 Jaunu pašteces tīklu izbūve, t.sk. Liepu un Uzvaras ielas  69 015.00 
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sistēmu savienojums. 495 m 
4 Jaunu NAI izbūve blakus esošajām NAI, t.sk. septiķu 

pieņemšanas aka, dīzeļģenerators 7 kW, dūņu uzkrājējs, 
plūsmas mērītājs 

 
1 kompl. 
30 m3/dnn 
 

41 000.00 

 
7.4. Projekta realizāciju atlikt uz nenoteiktu laiku.     

 
 

8.p.  
Par Vaiņodes novada publiskā gada pārskata 2012.gadam apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Izstrādāts un iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības 2012.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS  
 
Likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2) apakšpunktā noteikts, ka tikai dome var 
apstiprināt gada publisko pārskatu. 
72. pants. Dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu. 
Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par: 
1) divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par saistību un 
garantiju apjomiem; 
2) pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 
3) pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām tā izmaiņām; 
4) iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas 
attīstības plāna īstenošanā, tai skaitā par: 
a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
c) iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības programmas un 
teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā; 
5) zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā 
gada saimniecisko pārskatu; 
6) domes lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu; 
7) Valsts kontroles revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu 
novēršanai; 
8) pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos; 
9) veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai; 
10) pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām 
piedalīties lēmumu apspriešanā. 
Pašvaldības gada publiskajam pārskatam var pievienot arī citu informāciju. 
Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi 
par gada publiskajiem pārskatiem” Pārskatā papildus Likuma 72.pantā norādītajai informācijai 
iekļaujamas šo MK noteikumu 3.punktā minētās prasības, bet 13.punktā noteikts, ka Pārskatā 
iekļaujamo informāciju sagatavo, pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un 
analizējamiem rādītājiem. Rādītājus iekļauj pārskata tekstā un izmanto, lai pamatotu apgalvojumus, 
kas raksturo padarītā darba apjomu, rezultātu, efektivitāti vai ietekmi. 
Ņemot vērā Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešās daļas nosacījumus, pašvaldībām 
Pārskati:  

1. jāsagatavo līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam; 
2. mēneša laikā pēc sagatavošanas jāpublicē savā mājas lapā internetā; 
3. jāiesniedz RAPLM publicēšanai mājas lapā www.raplm.gov.lv . 

Pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā pašvaldībā. Vēlams konkrēti norādīt, kur, kādās dienās 
un laikā, kādā veidā Pārskata teksts ir pieejams.  
 
 
 
 
Atklāti balsojot: 
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Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  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 pašvaldības, Reģ. nr. 90000059071, publisko pārskatu par 
2012.gadu. 
8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
8.3. Vaiņodes novada pašvaldības publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai publicēšanai mājas lapā. 
8.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

9.p.  
Par Vaiņodes novada finanšu pārskata 2012.gadam apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome var apstiprināt 
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada 
publisko pārskatu. Likuma ,,Likums par budžetu un finanšu vadību’’ 4.pantu, kas nosaka, ka 
saimnieciskais gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  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 pašvaldības 2012.gada konsolidēto finanšu pārskatu (Pielikumā). 
9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
10.p.  

Par SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts” valdes locekļa pienākumiem 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts” valdes locekles I. B., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē 20.05.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/417, ar lūgumu atbrīvot no  SIA „Vaiņodes pagasta 
doktorāts” valdes locekļa pienākumu pildīšanas, sakarā ar SIA saimnieciskās darbības apturēšanu uz 
laiku, ar 31.15.2013. 
 
Pamatojoties uz to, ka jautājums nav sagatavots, atlikt jautājuma izskatīšanu un nākamo domes sēdi. 

 
 

11.p.  
Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā „Par zemes platības 

izdalīšanu un adreses piešķiršanu” 1.5. punktā 
/ziņo: O.Jurjevs/ 

 
2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, Protokols Nr.8, 1.p. „Par zemes platības 
izdalīšanu un adreses piešķiršanu” 1.5. punktā dome nolēma: Piešķirt transformatora apakšstacijai TP-
3183 adresi: Kalnu iela 7A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa iesaka: Piešķirt transformatora apakšstacijai TP-
3183 adresi: Kalnu iela 2T, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
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Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 20) piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā 
arī pārdēvēt tos; 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Mainīt transformatora apakšstacijai TP-3183, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0911, adresi no 
Kalnu iela 7A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. uz  Kalnu iela 2T, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 
11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai un zemes lietu 
speciālistam G.Taujēnai izpildei. 
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

12.p.  
Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā „Par zemes nomas 

līgumu slēgšanu” 9.1. punktā 
/ziņo: O.Jurjevs/ 

 
2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, Protokols Nr.8, 9.1.p. „Par zemes nomas 
līguma slēgšanu”, 9.1.3.punktā nolēma: Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 30.aprīlim. 
Vajag: Līguma darbības termiņš līdz 2023.gada 30.aprīlim, ar tiesībām nomas līgumu nostiprināt 
zemesgrāmatā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, Protokols Nr.8, 
9.1.p. „Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ainara Rieksta iesniegums”, 9.1.3.punktā un izteikt to šādā 
redakcijā: 

„9.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2023.gada 30.aprīlim” 
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei Gunai Taujēnai izpildei. 
 
 

13.p.  
Par projektu konkursa „Darīsim paši” rezultātiem 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

„Darīsim paši” projektu pieteikumi. 
 
Nr. Koordinators Nosaukums Projektā paredzētais Prasītā 

summa 
1. Indra Fjodorova Par sakoptu vidi Vībiņu parkā uzbūvēt tiltiņu, uzstādīt 

galdus ar soliem 
500 

2. Dina Ziemele Embūtes tūrisma 
informācijas centra 
pagalma 
labiekārtošana. 

Nomainīt jumtiņus informācijas 
stendiem, izveidot kāpnes uz 
bruņinieku pili un pils dīķi, ierīkot 
puķu dobi. 

420 
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3. Mārtiņš Fricsons 
(4U) 

Atkritumu urnu 
uzstādīšana 
Vaiņodē. 

Izvietot atkritumu urnas sīkajiem 
atkritumiem tās iebetonējot. Raiņa ielā, 
Ceriņu ielā, Tirgoņu ielā, Upenieku 
alejā, pie skolas. 

500 

4. Agija Braže „Starptautiskā 
bērnu aizsardzības 
diena- bērnu 
drošībai un 
priekam. 

Bērnu svētki ar piepūšamo atrakciju, 
hēlija baloniem, radošajām darbnīcām, 
rotaļām, balvām, bērnu diskotēku un 
nodrošinātu transportu. 

400 

5. Rita Baranovska Vaiņodes centrālo 
kapu žoga 
rekonstrukcija 

& metrus gara žoga paraugs no akmens 
mūrējuma 1 metru augstumā. Vecā 
žoga demontāžu veic paši, mūrē 
profesionālis. 

500 

6. Dina Ziemele Datortehnikas 
iegāde Embūtes 
tūrisma 
informācijas 
centram. 

Iegādāties datoru, skeneri un printeri 500 

 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Apstiprināt sekojošus projektu pieteikumus: 
 
Nr. Koordinators Nosaukums Projektā paredzētais Prasītā 

summa 
Piešķirtā 
summa 

13.1.1. Indra 
Fjodorova 

Par sakoptu 
vidi 

Vībiņu parkā uzbūvēt 
tiltiņu, uzstādīt galdus ar 
soliem 

500 400 

13.1.2. Dina Ziemele Embūtes 
tūrisma 
informācijas 
centra pagalma 
labiekārtošana. 

Nomainīt jumtiņus 
informācijas stendiem, 
izveidot kāpnes uz 
bruņinieku pili un pils dīķi, 
ierīkot puķu dobi. 

420 400 

13.1.3. Mārtiņš 
Fricsons (4U) 

Atkritumu urnu 
uzstādīšana 
Vaiņodē. 

Izvietot atkritumu urnas 
sīkajiem atkritumiem tās 
iebetonējot. Raiņa ielā, 
Ceriņu ielā, Tirgoņu ielā, 
Upenieku alejā, pie skolas. 

500 300 

13.1.4. Agija Braže „Starptautiskā 
bērnu 
aizsardzības 
diena- bērnu 
drošībai un 
priekam. 

Bērnu svētki ar piepūšamo 
atrakciju, hēlija baloniem, 
radošajām darbnīcām, 
rotaļām, balvām, bērnu 
diskotēku un nodrošinātu 
transportu. 

400 400 

 
13.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

 
14.p.  

Par nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA „Eco Energy Latvia” 
/ziņo: V.Jansons/ 
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Pamats: SIA „Eco Energy Latvia”, reģ. Nr. 42103057595, juridiskā adrese: K. Ukstiņa iela 26-5, 
Liepāja, LV-3411, tās valdes locekļa S. U., p.k. 080175-12202, personā  lūgums pagarināt telpu nomas 
līgumus adresēs Kalnu iela 7 un Uzvaras iela 4, Vībiņos, jo ir iesniegts jauns projekts elektrības jaudas 
palielināšanai un rezultāti vēl nav paziņoti. 
 
Konstatēts: 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. /………./ 
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.  
 
28.02.2013. Protokols Nr.5,11.p., Vaiņodes novada dome nolemj: 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. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 16.novembrim, ar tiesībām 
nostiprināt zemes nomas līgumu zemesgrāmatā. Nomas maksa tiek noteikta Ls 0.20 (nulle lati 20 
santīmi) par m2 plus PVN, mēnesī. 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. Uzdot S. U. sakārtot nomas līgumus ar zemesgrāmatu. 
 
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, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
14.1. Slēgt  ēkas nomas līgumu ar SIA „Eco Energy Latvia”, reģ.Nr. 42103057595, tās valdes locekļa 
S. U. personā, par ēkas, ar būves kadastra apzīmējumu 6454 004 0147 001, 100 m2 platībā, nomu 
adresē Kalnu iela 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ražotnei, kura nodarbosies ar EKO 
kurināmā ražošanu no kūdras, skaidām, salmiem, siena ar 2013.gada 01.jūniju. 
14.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 16.novembrim, ar tiesībām nostiprināt zemes nomas 
līgumu zemesgrāmatā. 
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14.3. Nomas maksa tiek noteikta Ls 0.20 (nulle lati 20 santīmi) par m2 plus PVN, mēnesī. 
14.4. 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. 
14.5. Uzdot S. U. sakārtot nomas līgumus ar zemesgrāmatu. 
14.6. Lēmuma izraksti iesniedzami:  

14.6.1. Vaiņodes novada pašvaldības juristam līguma sagatavošanai;  
14.6.2. S. U. izpildei un iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļai. 

14.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā 

 
15.p.  

Par atļauju deklarēt dzīvesvietu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: L. A., p.k. /………./. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-6/411, ar lūgumu atļaut deklarēt  
dzīvesvietu Sanatorijas ielā /………./ 
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta 
ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz 
dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres 
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai 
cita likumiska vai līgumiska pamata. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
15.1. Atļaut L. A., /………./, deklarēt savu dzīvesvietu adresē Sanatorijas iela /………./ 
15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un Komunālā nodaļā. 

 
16.p.  

Par Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas darba stundu tarifa likmēm 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes priekšsēdētāja, 
viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 
Pašvaldību vēlēšanu likums 50.pants nosaka, ar vēlēšanu sagatavošanu un norisi saistītie izdevumi tiek 
segti no attiecīgās pašvaldības budžeta. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Ilona Blumberga,  Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Apstiprināt vēlēšanu komisijas darba stundu tarifu likmes, pirms nodokļu nomaksas: 
 16.1.1. Komisijas priekšsēdētājam – Ls 2.35; 
 16.1.2. Komisijas sekretāram – Ls 2.30; 
 16.1.3. Komisijas loceklim – Ls 1.65. 
16.2. Apstiprināt iecirkņa vēlēšanu komisijas darba stundu tarifu likmes, pirms nodokļu nomaksas: 
 16.2.1. Komisijas priekšsēdētājam – Ls 2.20; 
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 16.2.2. Komisijas sekretāram – Ls 2.15; 
 16.2.3. Komisijas loceklim – Ls 1.65. 
16.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 
 
Sēdi beidz: 1650 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2013.gada 30.maijā 
 


