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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: domes juriste Sarmīte Volkova, galvenā grāmatvede Sandra Ikarte 
 
Darba kārtība: 
 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
1. Par pašvaldības lēmuma atcelšanu par nekustamā īpašuma „Raiņa iela 26” piederību. 
2. Par zemes gabala atdalīšanu no NĪ „Lati” un nosaukuma piešķiršanu 
3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu NĪ „Tirgus laukums” 
4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu NĪ „J.Čakstes iela 18A” 
5. Par zemes gabala „AUTO SERVISS VAIŅODE” nomu. 
6. Par zemes gabalu apvienošanu NĪ „Zīles” 
7. Par NĪ „Vecdārznieki” sadalīšanu.  
8. Par zemes nomas slēgšanu/padarināšanu.  
     8.1. E. Krūza iesniegums. 
     8.2. I. Tkačuka iesniegums. 
     8.3. O. Jaunzemja iesniegums. 
     8.4. D. Tihomirovas iesniegums. 
     8.5. V. Pečules iesniegums. 
 
II. Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi. 
9. Par izmaiņām štatu sarakstā ar 01.09.2011.  
10. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības budžetā. 
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11. Par cirsmas izstrādi. 
12. Par autobusa nomas līgumu ar SIA „LIGRO” 
13. Par „Sociālā atbalsta centra Vaiņode” īres un sniegto pakalpojumu izcenojumiem. 
14. Par Ls 1.00 dāvinājumu skolēniem, kuri mācās Vaiņodes novada skolās. 
 
III. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
15. Par Vaiņodes novada pašvaldības konsolidētā 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam V.Jansonam. 
17. Par konkursa nolikuma uz vakanto sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amatu 
apstiprināšanu. 
 
Priekšlikums pievienot pie domes sēdes darba kārtības 
18. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam „Pūpoli”. 
19. Par pilnvarojumu projektu saskaņošanai vēja elektrostaciju celtniecībai Vaiņodes novadā. 
20. Par SIA „LAT turbīna” nomas līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā. 
21. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam „Mednieku māja” 
 
Balsojums par dienas kārtību: 
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: 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības. 
 
Par Vaiņodes novada domes sēžu datumiem 
Vaiņodes novada dome vienojas noteikt Domes sēžu datumus: 22.septembris, 27.oktobris (plkst. 1600), 
24.novembris, 15.decembris. 
 

I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
 

1.p. 
Par pašvaldības lēmumu atcelšanu par nekustamā īpašuma „Raiņa iela 26” piederību 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: Ā. Mītiņas, /…./iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 12.07.2011.Nr.3-6/609, ar lūgumu, 
atcelt 18.09.2008.gada Vaiņodes pagasta padomes lēmumu Protokols Nr.22, 6.punktu „Par  zemes platības 
Raiņa ielā 26, 0.4 ha platībā piederību pašvaldībai” un 21.12.2009. Vaiņodes novada domes lēmumu 
Protokols Nr. 12, 12.1.4. punkta 7) apakšpunktu „Par zemes platības Raiņa ielā 26, 0.4 ha platībā piederību 
pašvaldībai”, jo tā nav pašvaldībai piekritīga zeme, bet kā liecina iesniegtie dokumenti - mantojamā zeme. 
Vaiņodes pagasta zemes komisijas 1996.gada 29. oktobra lēmums Nr. 26 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu 
un piešķiršanu pastāvīgā lietošanā”, atjaunotas īpašuma tiesības Ā. Mītiņai, /…./, uz nekustamo īpašumu 
„Raiņa iela 26” ar kadastra Nr. 6492 006 4216. Pamatojoties uz šo lēmumu ir jāatceļ minētie pašvaldības 
lēmumi.   
 
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. Atcelt 18.09.2008.gada Vaiņodes pagasta padomes lēmumu Protokols Nr.22, 6.punktu „Par  zemes 
platības Raiņa ielā 26, 0.4 ha platībā piederību pašvaldībai”. 
1.2. Atcelt 21.12.2009. Vaiņodes novada domes lēmumu Protokols Nr. 12, 12.1.4. punkta 7) apakšpunktu 
„Par zemes platības Raiņa ielā 26, 0.4 ha platībā piederību pašvaldībai”. 
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža. 
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2.p. 
Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Lati” un nosaukuma piešķiršanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: G. Egles, /…./saņemts Vaiņodes novada domē 08.08.2011. Nr. 3-6/664, ar lūgumu, atdalīt no NĪ 
„Lati” zemes gabalu ar kadastra Nr. 6492 008 0069, 9.2 ha platībā un piešķirt nosaukumu „Meža Lati”. 
Konstatēts: nekustamais īpašums „Lati”, ar kadastra numuru 6492 001 0097, ar kopējo platību 36.65 ha, 
sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0097, 13.8 ha platībā, ar kadastra 
apzīmējumu 6492 001 0120, 13.65 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0069, 9.2 ha platībā.  
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 iepriekšminēto: 
 
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. Atļaut no nekustamā īpašuma  „Lati” kad.Nr. 6492 001 0097, kas atrodas Vaiņodes pagasta Vaiņodes 
novadā, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0069, 9.2 ha platībā. 
2.2. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0069 piešķirt nosaukumu „Meža Lati”. 
2.3. Atdalītajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0069 noteikt lietošanas mērķi zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 0201. 
2.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, 
Lielā ielā 4. 
 

3.p. 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu NĪ „Tirgus laukums” 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: Vaiņodes novada pašvaldība vēlas ierakstīt zemesgrāmatā NĪ „Tirgus laukums” ar kadastra Nr. 6492 
006 0816, 0.1 ha platībā, un līdz ar to nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes (0101) uz komercdarbības objektu apbūvi (0801)  
un piešķirt adresi Brīvības iela 13A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 
2.punktu Adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka);  6. punktu, adresācijas sistēmai piemēro šādus 
pamatprincipus: 6.1. administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; 6.2. katram adresācijas objektam 
piešķir vienu adresi; 6.3. adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām; 
6.4. viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes; 6.5. ciema, viensētas, ēkas un apbūvei 
paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas 
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vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu personu apvienības un publisko tiesību juridiskas 
personas nosaukumu; 6.6. adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu 
cipariem.  
MK noteikumu 8. punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota 
institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu 
vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas. 
28. punktu, 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). 
2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 17.7.punktā noteikts: lietošanas 
mērķa maiņu ierosina ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība 
neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. 
 
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. Piešķirt zemes gabalam „Tirgus laukums” ar kadastra numuru 6492 006 0816, 0.1 ha platībā adresi: 
Brīvības iela 13A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
3.2. Noteikt zemes gabalam „Tirgus laukums” ar kadastra numuru 6492 006 0816, 0.1 ha platībā zemes 
lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve (0801). 
3.3. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
3.4. Piecu dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai 
nodaļai. 
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža Liepājā, 
Lielā ielā 4. 

 
4.p. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu NĪ „J.Čakstes iela 18A” 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, reģ. Nr. 90000030432, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, 
iesniegums, saņemts e- pastā, ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi un piešķirt adresi NĪ „J.Čakstes iela 
18A” 
Konstatēts: Uz minēto zemesgabalu pieder Arturam Karzonam piederošas ēkas ar zemes lietošanas mērķi: 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Lai sakārtotu īpašumu nepieciešams mainīt zemes lietošanas mērķi no 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes (0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (0601) un nepieciešams 
piešķirt adresi „J. Čakstes iela 18A”, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. 
Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 
2.punktu Adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka);  6. punktu, adresācijas sistēmai piemēro šādus 
pamatprincipus: 6.1. administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; 6.2. katram adresācijas objektam 
piešķir vienu adresi; 6.3. adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām; 
6.4. viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes; 6.5. ciema, viensētas, ēkas un apbūvei 
paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas 
vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu personu apvienības un publisko tiesību juridiskas 
personas nosaukumu; 6.6. adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu 
cipariem.  
MK noteikumu 8. punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota 
institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu 
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vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas. 
28. punktu, 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). 
2006.gada 20.jūnija MK noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 17.7.punktā noteikts: lietošanas 
mērķa maiņu ierosina ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība 
neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām. 
 
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. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra numuru 6492 006 0183 adresi: J.Čakstes iela 18A, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.2. Noteikt zemes gabalam ar kadastra numuru 6492 006 0183, 0.22 ha platībā, zemes lietošanas mērķi: 
individuāli dzīvojamo māju apbūve (0601). 
4.3. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
4.4. Piecu dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai 
nodaļai. 
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža Liepājā, 
Lielā ielā 4. 

 
5.p. 

Par zemes gabala „AUTO SERVISS VAIŅODE” nomu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: I. Pumpura, /…./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 21.07.2011. Nr. 3-6/624, ar lūgumu 
iznomāt zemes gabalu „AUTO SERVISS VAIŅODE” ar kadastra Nr. 6492 006 0646, 0.231 ha platībā uz 
laiku līdz pieciem gadiem . 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” nosaka: 
25.punkts, Apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. 
26.punkts, Nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu 
novēršanai, ja: 26.1. uz zemesgabala atrodas nomnieka ēkas (būves), kas saskaņā ar likumu "Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ir ierakstāmas, bet nav ierakstītas zemesgrāmatā; 26.2. ēkas (būves) ir 
ierakstītas zemesgrāmatā, bet pēc īpašnieku maiņas pircējs nav nostiprinājis zemesgrāmatā savas 
īpašumtiesības (izņemot gadījumus, ja tiesību nostiprināšanu kavē tiesas noteikts aizliegums);  
 
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. Slēgt zemes gabala „AUTO SERVISS VAIŅODE” ar kadastra Nr. 6492 006 0646, 0.231 ha platībā, 
nomas līgumu ar I. Pumpuru, /…./. 
5.2. Nomas līguma termiņš līdz 2016.gada 31.decembris. 
5.3. Nomas maksu noteikt 6% no kadastrālās vērtības gadā. 
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6.p. 
Par zemes gabalu apvienošanu NĪ „Zīles” 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: A. Ērgļa, /…./iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 11.08.2011.Nr.3-6/680, ar lūgumu atļaut 
apvienot man piederošos četrus zemes gabalus NĪ „Zīles”, kas atrodas Embūtes pagastā Vaiņodes novadā. 
Apvienotam zemes gabalam saglabāt nosaukumu „Zīles” ar kadastra Nr. 6454 001 0017 ar kopējo platību 
70.4 ha. 
A. Ērglim piederošais nekustamais īpašums „Zīles” ar kadastra Nr. 6454 001 0017, sastāv no četrām zemes 
vienībām ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0010, 19.2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0017, 
24.1 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0022, 5.2 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 6454 001 
0023, 21.9 ha platībā, kas atrodas Embūtes pagastā Vaiņodes novadā. 
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). (3) Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: 2) apvieno divas vai vairākas blakus 
esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto: 
 
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. Atļaut apvienot  zemes vienības: ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0010, 19.2 ha platībā; ar kadastra 
apzīmējumu 6454 001 0017, 24.1 ha platībā; ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0022, 5.2 ha platībā un ar 
kadastra apzīmējumu 6454 001 0023, 21.9 ha platībā, kas atrodas Embūtes pagastā Vaiņodes novadā. 
6.2. Izveidotajai zemes vienībai ar kopējo platību 70.4 ha atstāt nosaukumu „Zīles” un kadastra apzīmējumu 
6454 001 0017.  
6.3. Izveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0017 noteikt lietošanas mērķi zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – 0201. 
6.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, 
Lielā ielā 4. 

 
7.p. 

Par NĪ „Vecdārznieki” sadalīšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: A. Karlsones, /…./, pilnvarotās personas Renāra Strazda, /…./, iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada domē 10.08.2011. Nr.3-6/674, ar lūgumu atļaut sadalīt NĪ „Vecdārznieki”, zemes gabalu ar kadastra 
Nr. 6454 002 0048 10.8 ha platībā sadalot divos zemes gabalos, atdalot dzīvojamo māju un palīgēkas ar 
piemājas zemi aptuveni 1.25 ha platībā, saskaņā ar klātpievienoto shēmu. Atdalītajam īpašumam 1.25 ha 
platībā ar dzīvojamo māju un palīgēkām saglabāt nosaukumu un piešķirt tam jaunu kadastra numuru. 
Atdalītajam īpašumam, kas sastāvēs no trīs zemes gabaliem ar kadastra Nr. 6454 002 0048, 6454 002 0049 
un 6454 002 0050  piešķirt nosaukumu „Dārznieki” 
Konstatēts: NĪ „Vecdārznieki” ar kopējo platību 21.8 ha, sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 6454 002 0048, 10.8 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0049, 1.9 ha platībā un ar 
kadastra apzīmējumu 6454 002 0050, 9.1 ha platībā. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6454 002 
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0048, 10,8 ha platībā tiek atdalīta aptuveni, plus mīnus pēc uzmērīšanas,  1.25 ha liela platība, uz kuras 
atrodas dzīvojamā māja, kūts un šķūnis. Atdalītajai zemes vienībai saglabāt veco nosaukumu 
„Vecdārznieki”. Noteikt zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 
Atlikušajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0048,aptuveni 9.55 ha platībā, ar kadastra 
apzīmējumu 6454 002 0049, 1.9 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0050, 9.1 ha platībā piešķirt 
nosaukumu „Dārznieki”. Zemes lietošanas mērķis lauksaimniecība (0101). 
 
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: 
 
7.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu  „Vecdārznieki”, kas atrodas Embūtes pagasta Vaiņodes novadā, 
atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0048, 10.8 ha platībā, zemes gabalu 1.25 ha 
platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas. 
7.2. Atdalītajai zemes vienībai ar 1.25 ha platībā uz kuras atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas, atstāt 
nosaukumu „Vecdārznieki” un piešķirt jaunu kadastra numuru un noteikt zemes lietošanas mērķi: individuāli 
dzīvojamo māju apbūve (0601). 
7.3. Atlikušajām zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0048, 9.55 ha platībā; ar kadastra 
apzīmējumu 6454 002 0049, 1.9 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0050, 9.1 ha platībā, 
piešķirt nosaukumu „Dārznieki”  un noteikt lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0101). 
7.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. Darba uzdevums pielikumā. 
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, 
Lielā ielā 4. 

 
8.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.  
 
8.1.E. Krūza iesnieguma izskatīšana 
Pamats: E. Krūza, /…./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 28.07.2011. Nr. 3-6/639,  ar lūgumu 
iznomāt zemi mazdārziņam 0.1 ha platībā uz laiku līdz 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, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
8.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. Krūzu, /…./, par zemes gabalu „Ābelītes” ar kad.nr. 6492 006 
0659, 0.1 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
8.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
8.1.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
8.2.I. Tkačuka iesnieguma izskatīšana 
Pamats: I. Tkačuka, /…./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 01.08.2011. Nr.3-6/644, ar lūgumu 
iznomāt zemi mazdārziņam 0.01 ha platībā uz laiku līdz 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: 

8.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. Tkačuku, /…./, par zemes gabalu „Raiņa iela 46” ar kad.nr. 
6492 006 0103, 0.01 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
8.2.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
8.2.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
8.3.O. Jaunzemja iesnieguma izskatīšana 
Pamats: O. Jaunzemja, /…./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 12.07.2011. Nr.3-6/608, ar 
lūgumu iznomāt zemi 3.8 ha platībā  uz vienu gadu. 
Zemes gabals „Griezītes” ar kadastra Nr. 6492 005 0129, 3.8 ha platībā ir nodots zemes reformas 
pabeigšanai, tādēļ zemes nomas termiņš ir tikai uz vienu gadu. 
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: 

8.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar O. Jaunzemi, /…./, par zemes gabalu „Griezītes” ar kad.nr. 6492 
005 0129, 3.8 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  
8.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2012.gada 31.decembrim.  
8.3.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
8.4.D. Tihomirovas iesnieguma izskatīšana 
Pamats: D. Tihomirovas, /…./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 08.07. 2011. Nr.3-6/ 682, ar 
lūgumu iznomāt zemi zemes gabalā „Lejas parks” 2.0 ha platībā uz laika posmu viens gads. 
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: 

8.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D. Tihomirovu/…./, par zemes gabalu „Lejas Parks” ar kad.nr. 
6454 004 0114, 0.6 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
8.4.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
8.4.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
8.5.V. Pečules iesnieguma izskatīšana 
Pamats: V. Pečules, /…./, iesniegums, saņemts e- pastā 10.08.2011.gadā, ar lūgumu iznomāt zemi 
mazdārziņam 0.05 ha platībā 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: 

8.5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. Pečuli, /…./, par zemes gabalu „Ābelītes” ar kad.nr. 6492 006 
0659, 0.05 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
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8.5.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 30.jūnijam.  
8.5.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
II. Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi. 

 
9.p.  

Par izmaiņām štatu sarakstā ar 01.09.2011. 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
  IZMAIŅAS ŠTATU SARAKSTĀ  (plānotās) 
   ar 01.09.2011.  

strukt.v amats likme amatalga alga kopā soc.nod. 
091 Pavārs (5120 02) 1 220 880 212 
092 Kurinātājs (8162 07) 2 231 1848 445 
107 Saimniecības vadītājs (5151 03) 1 264 1056 254 
062 Apdares darbu strādnieks (7123 02) 1 220 880 212 

 Remontstrādnieks (9313 02) 2 200 1600 385 
    2480 597 

011s Jurists ar 01.08.2011 0,5 430 2150 518 
 Soc.darbinieks ar 01.10.2011 1 380 1140 275 
    3290 793 

 
091-bērnudārzs 
092-vidusskola 
107-sociālā māja 
062-labiekārtošana 
011s - speciālistu piesaistes projekts. 
 
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: 
 
9.1. Apstiprināt iesniegtos grozījumus štatu sarakstā. 
9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 

 
10.p.  

Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības budžetā 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 
pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā 
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 
 

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: 
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10.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 26 "Grozījumi 2011.gada 04.februāra 
Saistošajos noteikumos Nr.23 "Vaiņodes novada budžeta tāme 2011.gadam (LVL)"” – Pielikums Nr.1 
10.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
10.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
10.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 
11.p.  

Par cirsmas izstrādi  
/ziņo: V.Jansons/ 

 
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: 
 
11.1. Veikt pašvaldībai piederošā īpašumā „Krūklīši”, inventarizācijas Nr. 812891316, kad.nr. 6492 002 
0064, kailcirti:  
 11.1.1. kvartāls Nr.2, nogabals Nr.30, 0.6 ha platībā; 
 11.1.2. kvartāls Nr.3, nogabals Nr.12, 3.0 ha platībā; 
 11.1.3. kvartāls Nr.3, nogabals Nr.24, 0.6 ha platībā; 
11.2. Lēmums iesniedzams Dienvidkurzemes virsmežniecības Priekules mežniecībā.  
11.3. Uzdot domes juristam S.Volkovai izstrādāt cirsmas izsoles noteikumus. 

 
12.p.  

Par autobusa nomas līgumu ar SIA „LIGRO” 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Priekšlikums iznomāt SIA „LIGRO” vienu no pašvaldībai piederošiem autobusiem. 
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas dot uz nomu pašvaldībai piederošo autobusu FORD TRANSIT, 
ES 2791,1995.gads.  
Tehnisko apskati, apdrošināšanu, rezerves daļas uz nomnieka rēķina. 
Uzdot domes juristam S.Volkovai sagatavot nomas līgumu. 

 
13.p.  

Par „Sociālā atbalsta centra Vaiņode” īres un sniegto pakalpojumu izcenojumiem 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Pamats: Vaiņodes novada domes Sociālais dienests lūdz izskatīt  ”Sociālā atbalsta centra Vaiņode”  īres un 
sniegto pakalpojumu jaunos izcenojumu divus variantus. 
Vaiņodes novada trūcīgiem ( < 90.-Ls )  un maznodrošinātiem  ( <120.- Ls ) klientiem diennakts sociālo 
aprūpi varētu segt no novada sociālā budžeta.  
Maksātspējīgiem  klientiem ( > 120.- Ls ) 
 
 Pakalpojums skaits Trūcīgie, Maznodroš. Maksātspējīgie 
6.1.1.1. Istaba Nr.: 10  13,3  m2 0.15 2.00 0.15 2.00 
6.1.1.2. Mēbeles 1 0.50 0.50 0.50 0.50 
6.1.1.3. Sanitārais mezgls 1 1.00 1.00 1.00 1.00 
6.1.1.4. Virtuve 1     
6.1.1.5. Koridors 1 0.50 0.50 0.50 0.50 
6.1.1.6. Pagalms 1 0.50 0.50 0.50 0.50 
6.1.1.7. Elektrība 100 0.085 8.50 0.085 8.50 
6.1.1.8. Malka m3 1 15.00 15.00 15.00 15.00 
6.1.1.9. Apkure 1 5.00 5.00 5.00 5.00 
6.1.1.10. Ūdens 1 1.95 1.95 1.95 1.95 



 11 

6.1.1.11. Kanalizācija 1 0.50 0.50 0.50 0.50 
6.1.1.12. Sadzīves atkritumi 1 0.50 0.50 0.50 0.50 
6.1.1.13. Veļas noma 4 1.00 4.00 1.00 4.00 
6.1.1.14. Veļas mazgāšana 1 1.00 1.00 1.00 1.00 
6.1.1.15. Dušas 4 0.50 2.00 0.50 2.00 

6.1.1.16. Diennakts sociālā 
aprūpe 1 0.00 0.00 30.- 30.- 

       
       
       
 KOPĀ :   42.95  72.95 
 
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: 
 
13.1. Apstiprināt Vaiņodes novada Sociālā dienesta iesniegtos  ”Sociālā atbalsta centra Vaiņode”  īres un 
sniegto pakalpojumu izcenojumus. 
13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā izpildei. 

 
14.p.  

Par Ls 2.00 dāvinājumu skolēniem, kuri mācās Vaiņodes novada skolās 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
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: 
 
14.1. Atbalstīt Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram skolēnam, kurš mācās: 
Vaiņodes vidusskolā, Vaiņodes Mūzikas skolā un Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”.  
14.2. Atbalstīt Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram Vaiņodes novada 
skolēnam, kurš mācās Vaiņodes internātpamatskolā un Purmsātu speciālā internātpamatskolā. 
14.3. Nauda iesniedzama klašu audzinātājiem. 
 

III. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
 

15.p.  
Par Vaiņodes novada pašvaldības konsolidētā 2010.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

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: 
 
15.1. Apstiprināt „Vaiņodes novada pašvaldības konsolidēto 2010.gada publisko pārskatu”. 
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16.p.  
Par atvaļinājuma piešķiršanu Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam V.Jansonam 

 
 
Pamats: Visvalža Jansona, /…./, 25.08.2011 iesniegums Nr. 3-6/702, ar lūgumu piešķirt ikgadējo 
atvaļinājumu: divas kalendārās nedēļas sākot ar 2011.gada 05.septembri un divas kalendārās nedēļas sākot ar 
03.oktobri. 
Saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta, ikgadējais 
apmaksātais atvaļinājums, pirmo daļu, Amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura ilgums 
ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 10 (Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants 
Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – 1 (Visvaldis 
Jansons), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, /…./,  ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu, neieskaitot svētku dienas, divas kalendārās nedēļas no 2011.gada 09.septembra līdz 
2011.gada 22.septembrim (ieskaitot) un divas kalendārās nedēļas no 2011.gada 03.oktobra līdz 
2011.gada16.oktobrim (ieskaitot), par darba gadu no 2010.gada 01.jūlija līdz 2011.gada 30.jūnijam.  
16.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, priekšsēdētāja pienākumus veikt Vaiņodes 
novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM, /…./ 
 

17.p.  
Par konkursa nolikuma uz vakanto sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amatu 

apstiprināšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Saskaņā ar MK 2010.gada 08.jūnija noteikumiem Nr.523 „Noteikumi par darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti „Speciālistu piesaiste plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem” Vaiņodes novada dome ar 2011.gada 24.februāra domes lēmumu, 
Protokols Nr.4, 10.p. nolēma, 10.2. Pieņemt darbā projekta ietvaros Sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un 
bērniem (profesijas kods 2635 03) uz 1 (vienu) gadu sākot no 2011.gada trešā ceturkšņa ar 1.0 slodzes likmi. 
Galvenais noteikums, lai pretendents pēdējā gada laikā nebūtu bijis darba tiesiskās attiecībās ar Vaiņodes 
novada domi un pretendentam būtu vismaz viena gada darba pieredze sociālā darbinieka darbam ar ģimeni 
un bērniem amatā. 
Pamatojoties uz augstāk minēto ir izstrādāts Konkursa nolikuma projekts uz vakanto Sociālo darbinieku 
darbam ar ģimeni un bērniem amatu. 
 
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: 
 
17.1. Izveidot un apstiprināt pretendentu pieteikumu vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā: Uģis Melbārdis, 
Reinis Ulberts, Sarmīte Volkova. 
17.2. Apstiprināt Konkursa nolikumu uz vakanto Sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu 
(Pielikums Nr.2). 
17.3. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2011.gada 14.septembra plkst. 1600 Vaiņodes novada pašvaldības 
sekretariātā. 
17.4. Sludinājums par konkursu uz vakanto Sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu 
publicējams Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā un laikrakstā „Kursas Laiks”.  

 
 
 



 13 

18.p.  
Par adreses piešķiršanu zemes gabalam „Pūpoli” 

 
 
Pamats: G. Pūpola, /…./, 19.08.2011 iesniegums Nr. 3-6/693, ar lūgumu piešķirt adresi nekustamam 
īpašumam „Pūpoli” ar kad. Nr. 6492 004 0148, 0.53 ha platībā. 
Neskaidrības par Vaiņodes pagasta ciema robežām. 
Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo domes sēdi. 
 

19.p.  
Par pilnvarojumu projektu saskaņošanai vēja elektrostaciju celtniecībai Vaiņodes novadā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: A.Strīķa, /…./, 23.08.2011 iesniegums Nr. 3-6/694, ar lūgumu izsniegt pilnvarojumu, lai varētu 
Vaiņodes novada domes vārdā pieprasīt un saņemt Civilās aviācijas aģentūrā visas nepieciešamās izziņas, 
noteikumus, atļaujas, saskaņojumus Vēja elektrostaciju būvniecībai Vaiņodes nov. nekustamos īpašumos 
Vaiņodes pag.: „Teterkalns”, „Veldas Gārņi”, „Zīlnieki”, „Veldas Jaunzemji”, „Ansiņi”, „Jaunarāji”, 
„Ruzeiķu Pļavas”, „Jaunbērziņi”, „Straumiņi”, „Dzintari”, „Armandi”, „”Lielkrūzas”, „Kalna Mežmaļi” 
„Lejnieki”, Embūtes pag.: „Madaras”, „Jaundekšņi”. 
Likuma „Par aviāciju” 41.pants. Gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecības, ierīkošanas, 
izvietošanas un apzīmēšanas kārtība. Papildus citu normatīvo aktu prasību izpildei saņemama Civilās 
aviācijas aģentūras atļauja būvēt, ierīkot un izvietot šādus gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus 
objektus: 2) kuri var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai nepieciešamo radiotehnisko 
līdzekļu darbā; 3) kuru augstums virs to atrašanās vietas reljefa sasniedz 100 metrus un vairāk un kuri 
neatradīsies šīs daļas 4. un 5.punktā minētajās vietās; 4) kuru absolūtais augstums par 30 metriem un vairāk 
pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu, — piecu kilometru rādiusā no tā — vai kuri sasniedz 
vai pārsniedz jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu; 5) kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies 
gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā, — divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa (atļauja 
jāsaņem arī tad, ja šajās vietās stāda kokus);  
Gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu nepieciešams 
saskaņot ar pašvaldību, Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu 
drošībai potenciāli bīstamus objektus pieprasa attiecīgā pašvaldība.  
 
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: 
 
19.1. Pilnvarot AIGARU STRĪĶI, /…./, pieprasīt un saņemt Civilās aviācijas aģentūrā visas nepieciešamās 
izziņas, noteikumus, atļaujas, saskaņojumus Vēja elektrostaciju būvniecībai Vaiņodes novada nekustamos 
īpašumos: 

Vaiņodes pag.: „Teterkalns”, „Veldas Gārņi”, „Zīlnieki”, „Veldas Jaunzemji”, „Ansiņi”, „Jaunarāji”, 
„Ruzeiķu Pļavas”, „Jaunbērziņi”, „Straumiņi”, „Dzintari”, „Armandi”, „”Lielkrūzas”, „Kalna Mežmaļi” 
„Lejnieki”,  
Embūtes pag.: „Madaras”, „Jaundekšņi”. 

19.2. Pilnvara derīga līdz 2011.gada 31.decembrim. 

20.p. 
Par SIA „LAT turbīna” nomas līguma ierakstīšana zemesgrāmatā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Vaiņodes novada dome 2011.gada 25.augustā ir saņēmusi no SIA „LAT turbīna” valdes locekļa Alekseja 
MIHAIĻIČEVA, /…./, juridiskā adrese: Kalnu iela 4, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV – 3436, 
iesniegumu Nr. 3-6/706 ar lūgumu nododot nomā nekustamo īpašumu un telpas Skola – bērnudārzs, Kalnu 
iela 4, Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, kadastra Nr. 6454 004 0179, ar izpirkšanas tiesībām un 
līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā. 
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Konstatēts: Vaiņodes novada dome ar 2011.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu, Protokols Nr.7, 13.p. „Par telpu 
nomu vēja ģeneratoru, dažādu metāla u.c. profilu ražotni”, nolēma slēgt nomas līgumu ar Alekseju 
MIHAIĻIČEVU, p.k. 280567 – 10402, adrese: Glūdas iela 1 – 1, Rīga, LV-1063, uz 7 (septiņiem) gadiem 
nekustamo īpašumu un telpas Skola – bērnudārzs, Kalnu iela 4, Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, 
kadastra Nr. 6454 004 0179, nosakot, ka nomas maksa  tiek uzsākta maksāt pēc ražošanas uzsākšanas. 
 
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: 
 
13.1. Atļaut SIA „LAT turbīna” valdes loceklim Aleksejam MIHAIĻIČEVAM, /…./, reģistrēt Ēkas nomas 
līgumu „Skola-Bērnudārzs”, Kalnu ielā 4, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., zemesgrāmatā. 

 
21.p.  

Par adreses piešķiršanu zemes gabalam „Mednieku māja” 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: I. Šeflera, /…./, 25.08.2011 iesniegums Nr. 3-6/703, ar lūgumu piešķirt adresi „Mednieku māja” ar 
kad. Nr. 6492 006 0809, 0.084 ha platībā. 
 
Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 
2.punktu Adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); 3. punktu, Adrese ir hierarhiski sakārtotu 
nosaukumu un numuru – adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas 
noteikšanu valstī un ko reģistrē adrešu reģistrā. 6. punktu, adresācijas sistēmai piemēro šādus 
pamatprincipus: 6.1. administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; 6.2. katram adresācijas objektam 
piešķir vienu adresi; 6.3. adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām; 
6.4. viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes; 6.5. ciema, viensētas, ēkas un apbūvei 
paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas 
vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu personu apvienības un publisko tiesību juridiskas 
personas nosaukumu; 6.6. adresācijas objektu numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu 
cipariem.  
MK noteikumu 8. punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās pilnvarota 
institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu 
vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var rezervēt numuru apbūvei 
paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas. 
11. punktu, Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai 
piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam 
28. punktu, 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). 
44. punktu, apliecinātu lēmuma kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju pašvaldības dome vai 
tās pilnvarota institūcija iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
 
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: 
 
21.1. Piešķirt zemes gabalam un ēkai „Mednieku māja”, kad.Nr. 6492 006 0809, 0.084 ha platībā adresi 
Dārza iela 1B, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
21.2. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 



 15 

21.3. Piecu dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai 
nodaļai. 
21.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža Liepājā, 
Lielā ielā 4. 
 
Sēdi beidz: 1830 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:  /paraksts/    E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2011.gada 01.septembrī 
 


