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NOLEMJ: 
 
1. Precizēt zemes gabalam Raiņa ielā 40, kadastra apzīmējums 6492 006 0210, kas atrodas 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, zemes platību no 0.57 ha uz 0.4733 ha 
 
2. Piešķirt adresi uz zemes gabala „Centra mazdārziņi” esošai ēkai katlu māja 292 m2 
platībā, „Centra mazdārziņi – 1”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
     Piešķirt adresi uz zemes gabala „Centra mazdārziņi” esošai būvei ūdenstornis – 8 m2 
platībā,  „Centra mazdārziņi – 2”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
 
3. Slēgt zemes nomas līgumu ar divām personām par zemes gabaliem (15.0 un 6.2 ha 
platībā) lauksaimniecības vajadzībām. 
 
4. Apstiprināt Valsts SIA „Latvijas mērnieks” Dienvidkurzemes biroja iesniegto zemes 
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Ābelītes”. 
 
5. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Muižkungi”, kas atrodas Vaiņodes pagasta Vaiņodes 
novadā, zemes vienību 10.61 ha platībā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu 
„Kalna Annenieki”. 
 
6. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kroga Sudmaliņas”  ar 
platību 37.5 ha, kas atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. 
 
7. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz zemes gabalu „Strauti”  ar platību 2.25 ha, kas 
atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. 
 
8. Piešķirt zemes gabalam 0.76 ha platībā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā 
nosaukumu „Pie Krūmu ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Noteikt lietošanas 
mērķi: zeme uz kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
     Piešķirt zemes gabalam 0.36 ha platībā, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā 
nosaukumu „Pie Brīvības ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., Noteikt lietošanas 
mērķi: zeme uz kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
 
9. Apvienot zemes gabalus „Pižukdīķis” 13.0ha platībā un „Pižuka Strīķi” 7.9 ha platībā, 
vienā zemes gabalā izveidojot jaunu zemes gabalu ar nosaukumu „Pižukdīķis”, 20.9 ha 
platībā. Noteikt apvienotajam zemes gabalam lietošanas mērķi – 0501, dabas pamatnes, parki, 
zaļā zona. Dzēst zemes gabala nosaukumu „Pižuka Strīķi” un kadastra numuru. 
 
10. Slēgt zemes nomas līgumus ar 15 (piecpadsmit) personām par zemes nomu personiskās 
palīgsaimniecības vajadzībām. 
 
11. Nodot bez atlīdzības īpašumā dzīvokli, kura adrese ir Kalna ielā 23 dz.1, Vaiņodē, 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. 
 
12. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības Pamatbudžeta ieņēmumi 2010.g. tāmes 
grozījumu projektu. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu 
2010.gada tāmes grozījumu projektu. 
 
 
 
 


