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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.10    

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2012. gada 21.jūnijā 
 
Sēde sasaukta plkst. 1500 

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

 
Darba kārtība: 

 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē ietilpstošie jautājumi: 
1. Par NĪ “Bomaiši” sadalīšanu  
2. Par kadastra reģistra sakārtošanu 
3. Par dzīvokļa izpirkšanas termiņa pagarināšanu 
4. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

4.1. V. Matužītes iesniegums 
4.2. J. Dūča iesniegums 
4.3. E. Bitenieces Freimanes iesniegums 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  
5.1. I. Tjapušinas iesniegums 

II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi:  
6. Par 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
7. Par Domes sēžu datumiem 2012.gada II. otrajā pusgadā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības un iekļaut sēdēs darba kārtībā papildjautājumus:  
  
8. Par Vaiņodes pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts”. 
9. Par telpu nomu adresē Skolas iela 2, Embūtes pag. 
10. Par dzīvesvietas deklarēšanu. 
 

1.p. 
Par NĪ “Bomaiši” sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 
Pamats: I. Opelta, /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 18.05.2012. Nr. 3-6/394, ar 
lūgumu atdalīt no NĪ “Bomaiši” kad. Nr. 6454 004 0050, kas atrodas Vaiņodes novada Embūtes 
pagastā, zemes vienību 9,8 ha, ar kadastra apzīmējumu Nr. 6454 004 0051, piešķirot jaunu nosaukumu 
“Meža Bomaiši” un par zemes lietošanas mērķi nosakot - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība. 
Konstatēts: NĪ “Bomaiši” ar kad. Nr. 6454 004 0050 kopējā platība ir 18,4 ha, sastāv no diviem 
zemesgabaliem viens no tiem ar kadastra Nr. 6454 004 0050 8,6 ha, otrs – ar kadastra Nr. 6454 004 
0051 9,8 ha, īpašnieks I. Opelts, zemes gabalu lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība 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 – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Bomaiši”, ar kad. Nr. 6454 004 0050, zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu 6454 004 0051, 9.8 ha platībā. 
1.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0051, 9.8 ha platībā piešķirt 
nosaukumu „Meža Bomaiši”. 
1.3. Atdalītajam zemes gabalam 9.8 ha platībā  noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201). 
1.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama.  
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
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2.p. 
Par kadastra reģistra sakārtošanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 
Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, adrese Graudu ielā 27/29, Liepāja, 
sakārtojot kadastra reģistru atklājās neprecizitātes zemes vienībās Kungu ielā 30 un Kungu ielā 30A, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Konstatēts: Kungu ielā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0874, 1,0 ha platībā, nosaukta 
Kungu iela 30 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0873, 0,9 ha platībā, nosaukta 
Kungu iela 30A. Abas zemes vienības atrodas blakus. Faktiski uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 6492 006 0873, 0,9 ha platībā atrodas dzīvojamā ēka ar trijiem dzīvokļiem, kur deklarēti 
Vaiņodes pagasta iedzīvotāji /……../ un adrese ir adrešu reģistrā, bet nav kadastra reģistrā.  
Ar 2009. gada 21. decembra lēmumu protokols Nr. 12.5.p. abas zemes vienības ir nodota zemes 
reformas pabeigšanai. Vadoties no konstatētā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0873, 
0,9 ha platībā nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai un nepieciešams mainīt nosaukumus abām 
zemes vienībām. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0874, 1,0 ha platībā - Kungu iela 
30A, bet zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0873, 0,9 ha platībā – Kungu iela 30, ēkas 
inventarizācijā ir tāda adrese. 
 
Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 9) sniegt palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. 
2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8., 
2.9., 2.10. apakšpunkti nosaka, ka adresācijas objekti ir viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, 
administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa un apbūvei paredzēta 
zemes vienība. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atcelt 2009.gada 21.decembra Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.12.5. punktu „Par 
Zemes reformas pabeigšanai nododamās neapbūvētas zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 6492 
006 0873, 0.9 ha platībā” . 
2.2. Noteikt piederību  zemes vienībai ar  kadastra apzīmējumu 6492 006 0873, 0.9 ha platībā, 
Vaiņodes novada pašvaldībai piekrītošā zeme. 
2.3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0873, 0,9 ha platībā nosaukumu  no 
„Kungu iela 30A” uz „Kungu iela 30”: 

2.3.1. piešķirt adresi  Kungu iela 30, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.: 
 2.3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: individuāli dzīvojamo māju apbūves zeme  (0600). 
2.4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0874, 1,0 ha platībā nosaukumu no 
„Kungu iela 30” uz „Kungu iela 30A”: 

2.4.1. noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0100). 

2.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

 
3p. 

Par dzīvokļa izpirkšanas termiņa pagarināšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 
Pamats: D. Dargužas, /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 05.06.2012. Nr. 3-6/270, 
ar lūgumu, pagarināt dzīvokļa izpirkšanas termiņu no 6 mēnešiem uz 18 mēnešiem. Samaksu 
garantēju samaksāt katra mēneša 7. datumā, katru mēnesi Ls 55,55 apmērā. 
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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, iepriekš apstiprināts dzīvokļa izpirkšanas termiņš 6 
mēneši, 22.06.2012. sēdes protokola Nr.5 izraksts .  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 
41.pants. (2) Ja publiskas personas manta pārdota uz nomaksu vai ar citiem īpašiem 
atsavināšanas nosacījumiem, tad, slēdzot līgumu, ņem vērā šā likuma 36.panta otrās un trešās 
daļas nosacījumus.  
36.pants, (2) Ja publiskas personas nekustamo īpašumu pārdod ar nosacījumu to izmantot noteiktam 
mērķim vai ar citiem īpašiem atsavināšanas nosacījumiem, šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā, 
kā arī nosaka sankcijas (līgumsods, atkāpšanās no līguma u.tml.) par to nepildīšanu. 
(3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst 
būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem 
- nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma 
dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu 
zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu 
atsavinātājam. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Noteikt D. Dargužai/……../., nekustamā īpašuma Kalnu iela 8 dzīvoklis 1, ar kopējo platību 66.5 
m2, kas atrodas Vaiņode,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., pirkuma maksas termiņu, ieskaitot 
pašvaldības kontā vai samaksājot pašvaldības kasē līdz 2013.gada 31.decembrim. 

 
4.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 
/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.  
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4.1. V.Matužītes iesnieguma izskatīšanu 
 
Pamats: V. Matužītes, /……../, LV-3435, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 23.05.2012., 
Nr. 3-6/407, ar lūgumu iznomāt zemi  ar kad. apzīmējumu 6492 005 0099 mazdārziņam 0,064 ha 
platībā uz 5 gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals ar kadastra apzīmējumu  6492 005 0099 pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. Matužīti, /………/, par zemes gabalu ar kadastra 
apzīmējumu 6492 005 0099, 0.064 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.  
4.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2017.gada 30.jūnijam.  
4.1.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
4.2. J.Dūča iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: J. Dūča, /………../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 22.05.2012., Nr. 3-6/400, ar 
lūgumu iznomāt zemi Raiņa ielā 30, ar kad. apzīmējumu 6492 006 0200  0,09 ha platībā uz pieciem 
gadiem. 
Konstatēts: Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0200 0,6 ha platībā pieder Vaiņodes 
novada domei, 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. Dūči, /……../, par zemes gabalu Raiņa ielā 30, ar kad. 
apzīmējumu  6492 006 0200, 0.09 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.  
4.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2017.gada 30.jūnijam.  
4.1.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
4.3. E. Bitenieces Freimanes iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: E. Bitenieces Freimanes, /……../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 04.06.2012., 
Nr. 3-6/439, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam 0,05 ha platībā ar kad. apzīmējumu 6492 006 0659 
uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes” ar kad. Nr. 6492 006 0659 pieder Vaiņodes novada domei, šobrīd 
konkrētam zemesgabalam nav nomnieka. 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. Bitenieci Freimani, /………/, par zemes gabalu ar 
kad. apzīmējumu 6492 006 0659, 0.05 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.  
4.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2017.gada 30.jūnijam.  
4.1.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
 

5.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 



 6 

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. Pamats: I. Tjapušinas, /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 22.05.2012, Nr. 3-
6/405 ar lūgumu pagarināt 2010. gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 89 uz pieciem 
gadiem. 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

5.1.1. Pagarināt 2010.gada 28.maijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 93 par zemes gabalu 
„Ābelītes” ar kadastra apzīmējums 6492 006 0125, 0.1 ha platībā, noslēgtu starp I. Tjapušinu 
un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2017.gada 30.jūnijam. 
5.1.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
6.p.  

Par 2011.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2) apakšpunktā noteikts, ka tikai dome var 
apstiprināt gada publisko pārskatu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada domes, Reģ. nr. 90000059071, gada publisko pārskatu par 
2011.gadu. 
6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
7.p.  

Par Domes sēžu datumiem 2012.gada II. otrajā pusgadā 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas noteikt 2012.gada otrajā pusgadā sekojošus domes sēžu 
datumus: 26.jūlijs, 23.augusts, 27.septembris, 25.oktobris, 22.novembris, 20.decembris.  

 
8.p.  
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Par Vaiņodes pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts” 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pašvaldība ir SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts” kapitāldaļu turētāja, 10 258 kapitāla daļas. Jau trešo 
gadu doktorāts nes zaudējumus. Zem doktorāta ir zobārstniecība, tā kā nestrādā, nav arī peļņas. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, pirmās daļas 8.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, 
pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldību iestāžu nolikumus. 
21.panta ceturto daļu, pašvaldības kapitālsabiedrības izveidošanu, pārvaldi, reorganizāciju un 
likvidāciju regulē likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, 
„Komerclikums”. 
 
Ar 2012.gada 22.marta Vaiņodes novada domes sēdes, Protokols Nr.5, 8.2.punktu nolēma izveidot 
darba grupu SIA „Vaiņodes pagasta doktorāta” izvērtēšanai: 
 8.2.1. Darba grupas vadītājs – deputāte Sandra Ķempe; 

8.2.2. Darba grupas locekļi – domes jurists Sarmīte Volkova un deputāts, sociālā dienesta 
vadītājs Uģis Melbārdis. 

 
Darba grupas vadītāja S. Ķempe iesniedz domes deputātiem doktorāta darbības rezultātu izvērtējumu 
ar ieteikumu par SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts”  darbības apturēšanu. 

 
9.p.  

Par telpu nomu adresē Skolas iela 2, Embūtes pag. 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Informatīvi. 
Izskanējis priekšlikums iznomāt Embūtes pamatskolas Darbnīcas telpas, kas atrodas Skolas iela 2, 
Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.  
 

 
10.p.  

Par dzīvesvietas deklarēšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: L. Kaubres /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 20.06.2012., iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/513, ar lūgumu atļaut deklarēt savu dzīves vietu adresē Vienības iela 8 dzīvoklis 7, /…../ 
/…../ 
 
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 – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona 
Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; 
Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Atļaut /……../ deklarēt savu dzīves vietu /……../ 
 
Sēdi beidz: 1600 
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Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
 
Protokols parakstīts 2012.gada 28.jūnijā 
 


