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Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi atklāj plkst. 1605 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs: Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs 
 
Nepiedalās – Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Reinis Ulberts. 

 
Darba kārtība: 
 
I Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
2. Par valstij piekritīgām zemēm. 
3. Par a/s „Latvijas valsts meži” iesnieguma izskatīšanu. 
4. Par E. Martevicas iesnieguma izskatīšanu, par atbrīvošanu no mājokļa nodokļa. 
5 Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu. 
     5.1. J. Braža iesniegums. 
     5.2. M. Štēbeles iesniegums. 
     5.3. D. Andriekus iesniegums. 
     5.4. Z. Brakšes iesniegums. 
     5.5. E. Freibergas iesniegums. 
 
II. Veselības un sociālo jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
6. Par malkas pabalstu Vaiņodes novada pašvaldībā. 
7. Par grozījumiem 2009.gada 23.jūlija Vaiņodes novada Sociālā dienesta nolikumā. 
 
III. Dažādi komiteju sēdēs neizskatīti jautājumi 
8. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecdārznieki” 
9. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Elkuzemes veikals”  
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10. Par pilnvaras izsniegšanu A.Strīķim zemes gabala ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības 
vārda 
11. Par Vaiņodes novada ģerboņa skiču vērtēšanu 
 
Domes priekšsēdētājs V.Jansons iesaka pie sēdes pievienot papildjautājumus: 
 
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Vaiņodes novada iniciatīvas grupas informācijas 
birojs” piešķiršanu. 
13. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mazkrūzas” 
14. Par pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas izveidošanu 
15. Par vienreizējās dotācijas pašvaldību infrastruktūras attīstībai grozījumu projekts 
16.  Par vienošanās protokolu ar Valsts kasi 
 
Balsojums par dienas kārtību:  
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
 

 
I Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 

 
1.p. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 

 
Pamats: Valsts zemes dienests Kurzemes reģionālās nodaļas, Graudu ielā 27, Liepājā, iesniegums, 
saņemts Vaiņodes novada domē 03.09.2010. Nr. 3-6/992, ar lūgumu,  atbilstoši Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 3. punktam, 
lauku apvidus zemes pastāvīgajiem lietotājiem, kuri līdz 2009. gada 31. augustam ir iesnieguši Valsts 
zemes dienesta reģionālajā nodaļā reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā zemes robežu plānu, bet līdz 2010. gada 31. maijam nav iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma 
pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, izbeidzas zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības:  
1. Ņ. Čebanei      NĪ „Vārpiņas” 
2. M. Birzniekam      NĪ „Kauliņi”   
3. O. V. Grintālei     NĪ „Tirgoņu iela 45” 
4. A. Mūrim       NĪ „Dzirnavnieki” 
5. M. Spingam      NĪ „Taisnā iela 1” 
6. E. Stūrei        NĪ „Brīvības iela 39” 
7. E. Lukevicam     NĪ „Mazā iela 6” 
8. J. Ulasei      NĪ „Virsāji” 
9. A. Uščinam      NĪ „Jaunasni” 
10. L. Sķudulai      NĪ „Kalni” 
11. R. Ormanim     NĪ „Bebri” 
12. A. Ormanim      NĪ „Santas” 
 
Minētās personas, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteikto, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz viņiem lietošanā 
bijušo zemi, kas realizējamas gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, t.i., 
iepriekš aprakstītajā gadījumā līdz 2011.gada 01.jūnijam. 
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta ceturto daļu, pieņem 
pašvaldība un iesniedz Valsts zemes dienestā. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 2010.gada 
11.oktobra lēmumu Protokols Nr.10, 
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Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
1.1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības: 

1.1.1. Ņ. Čebanei uz nekustamo īpašumu „Vārpiņas” ar kadastra Nr. 6492 005 0156, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0156, 
0.24 ha platībā un ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0165, 1.13 ha platībā; 
1.1.2. M. Birzniekam uz nekustamo īpašumu „Kauliņi” ar kadastra Nr. 6492 001 0021, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0021, 
11.34 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0028, 14.97 ha platībā, ar kadastra 
apzīmējumu 6492 001 0038, 10.57 ha platībā; 
1.1.3. O. V. Grintālei uz nekustamo īpašumu „Tirgoņu iela 45” ar kadastra Nr. 6492 0056 
0744, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2299 ha platībā; 
1.1.4. A. Mūrim uz nekustamo īpašumu „Dzirnavnieki” ar kadastra Nr. 6492 007 0035, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  21.4 ha platībā; 
1.1.5. M. Spingam uz nekustamo īpašumu „Taisnā iela 1” ar kadastra Nr. 6492 006 0498, kas 
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.13 ha platībā; 
1.1.6. E. Stūrei uz nekustamo īpašumu „Brīvības iela 39” ar kadastra Nr. 6492 006 0315, kas 
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.144 ha platībā; 
1.1.7. E. Lukevicam uz nekustamo īpašumu „Mazā iela 6” ar kadastra Nr. 6492 006 0508, kas 
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 
006 0508, 1.6 ha platībā, 6492 006 0750, 2.2 ha platībā; 
1.1.8. J. Ulasei uz nekustamo īpašumu „Virsāji” ar kadastra Nr. 6492 005 1128, kas atrodas 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.146 ha platībā; 
1.1.9. R. Ormanim uz nekustamo īpašumu „Bebri” ar kadastra Nr. 6454 004 0353, kas atrodas 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., 11.0 ha platībā; 
1.1.10. A. Ormanim uz nekustamo īpašumu „Santas” ar kadastra Nr. 6454 004 0120, kas 
atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0167, 
3.9 ha platībā; 
1.1.11. A. Uščinam uz nekustamo īpašumu „Jaunasni” ar kadastra Nr. 6492 005 0102, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0160 
3.98 ha platībā; 
1.1.12. L. Šķudulai uz nekustamo īpašumu „Kalni” ar kadastra Nr. 6492 006 4269, kas atrodas 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0079, 1.33 ha 
platībā un 6492 006 0097, 1.16 ha platībā. 

1.2. Slēgt zemes nomas līgumus ar augstāk minētajām personām, saskaņā ar 2005.gada 30.augusta 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas 
līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2.p. 
Par valstij piekritīgām zemēm 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 
 
Pamats: Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi, reģistrācijas Nr. 40003344207, Gogoļa ielā 
3,Rīga, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 06.10.2010. Nr. 3-6/1115, ar lūgumu no 
Vaiņodes novada Brīvības ielas, kadastra Nr. 6492 006 0534, kas sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 6492 006 0534 un kadastra apzīmējumu 6492 004 0793, platība 1.1 ha, atdalīt 
zemes vienību:  
no zemes gabala ar kadastra apz. 6492 004 0793 1.1 ha platībā;  
no zemes gabala ar kadastra apz. 6492 006 0534 0.2 ha,  
un atzīt kā valstij piekritīgus zemes gabalus LR  Satiksmes ministrijas personā un pievienot pie 
Satiksmes ministrijai piederošā nekustamā īpašuma „V1212”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, ar 
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kadastra Nr.6492 001 0082, kopplatība 21.5 ha. Noteikt lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.  
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un  
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta trešo daļu,  uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā 
zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, ko aizņem valsts transporta un 
sakaru komunikācijas, valsts transporta un sakaru iestāžu un uzņēmumu valdījumā esošās ēkas 
(būves), kā arī valsts zeme, kas nepieciešama šo objektu uzturēšanai atbilstoši zemes ierīcības 
projektam, un saskaņā ar attiecīgu Ministru kabineta rīkojumu — cita valstij piederošā un piekrītošā 
zeme. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 2010.gada 
11.oktobra lēmumu Protokols Nr.10, 
 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Brīvības iela”, ar kadastra numuru 6492 006 0534: 

2.1.1. no zemes gabalu ar kadastra apz. 6492 004 0793, zemes gabalu 1.1 ha platībā un 
piešķirt nosaukumu „V1212”; 
2.1.2. no zemes gabala ar kadastra apz. 6492 006 0534, zemes gabalu  0.2 ha platībā un 
piešķirt nosaukumu „V1212”. 

2.2. Atdalītajiem zemes gabaliem noteikt lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101. 
2.3. Atdalītos zemes gabalus atzīt kā valstij piekritīgus zemes gabalus LR  Satiksmes ministrijas 
personā un pievienot pie Satiksmes ministrijai piederošā nekustamā īpašuma „V1212”, Vaiņodes 
pagasts, Vaiņodes novads, ar kadastra Nr.6492 001 0082 
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

3.p. 
Par A/S „Latvijas valsts meži” iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 
 
Pamats: Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas Nr.40003466281, Kristapa ielā 30, 
Rīgā, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 04.10.2010. Nr. 3-6/1106, ar lūgumu nodot bez 
atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā Vaiņodes novada pašvaldības valdījumā 
esošo autoceļu Embūtes pagastā „Lauri Emīli” ar kadastra Nr. 6454 005 0093, (2.7 km) . 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 2010.gada 
11.oktobra lēmumu Protokols Nr.10, 
 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Sagatavot un slēgt ilgtermiņa Sadarbības līgumu ar AS „Latvijas valsts meži” par autoceļa „Lauri 
Emīli” izmantošanu un uzturēšanu. 

 
4.p. 

Par E. Martevicas iesnieguma izskatīšanu 
(ziņo: komitejas priekšsēdētājs O.Jurjevs) 

 
Pamats: E. Martevicas, p.k. /……../, dzīvojoša /……………../, iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 14.09.2010. Nr. 3-6/1056, ar lūgumu atbrīvot no mājokļa nodokļa uz īpašumā neesošajām ēkām 
Krūmu iela 3,4,6,8.  
Konstatēts, ka iesniegumā minētās ēkas teorētiski ir pašvaldībai piekrītošas, bet dabā nav atrodamas.   
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 2010.gada 
11.oktobra lēmumu Protokols Nr.10, 
 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Atbrīvot E. Martevicu, p.k. /………/, no mājokļa nodokļa maksāšanas uz ēkām Krūmu ielā 3. 
Krūmu ielā 4, Krūmu ielā 6, Krūmu ielā 8. 
4.2. Uzdot zemes lietu speciālistei sadarbībā ar Valsts zemes dienestu sakārtot šo jautājumu. 

 
5.p. 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu/pagarināšanu 
(ziņo: komitejas priekšsēdētājs 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 šo 
noteikumu 7.punktā norādītās zemesgabala vērtības; 18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu 
lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai - 1,5 % apmērā no šo noteikumu 7.punktā norādītās 
zemesgabala vērtības; 18.3. pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 % apmērā no šo noteikumu 7.punktā 
norādītās zemesgabala vērtības. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10) apakšpunktu, sekmēt saimniecisko darbību 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) apakšpunktu, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 
plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 2010.gada 
11.oktobra lēmumu Protokols Nr.10, Vaiņodes novada dome izskata: 
 
5.1. J. Braža iesniegums       
Pamats: J. Braža, p.k. /…………../, dzīvojoša /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
15.09.2010. Nr. 3-6/1059, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 0.5 ha platībā ganībām.  
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. Braži, p.k. /……../, dzīvojošu /………/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6454 004 0303, 0.5 ha platībā.  
5.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.oktobrim.  
5.1.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei O.Miemei līguma sagatavošanai. 

 
5.2. M. Štēbeles iesniegums 
Pamats: M. Štēbeles, p.k./……../, dzīvojošas /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
20.09.2010. Nr. 3-6/1071, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam, 0.06 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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5.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. Štēbeli, p.k. /………/, dzīvojošu /………/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 006 0125, 0.06 ha platībā.  
5.2.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.oktobrim.  
5.2.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei O.Miemei līguma sagatavošanai. 
 

5.3. D. Andriekus iesniegums     
Pamats: D.Andriekus, p.k. /………/, dzīvojošas /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē 06.10.2010. Nr.3-6/1117, ar lūgumu iznomāt zemi 0.25 ha platībā, uz diviem gadiem. 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D.Andriekus, p.k. /………/, dzīvojošu /………/, par 
zemes gabalu ar kad.nr. 6492 005 0089, 0.25 ha platībā.  
5.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2012.gada 31.oktobrim.  
5.3.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei O.Miemei līguma sagatavošanai. 
 

5.4. Z. Brakšes iesniegums       
Pamats: Z. Brakšes, p.k./………/, dzīvojošas /………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
28.09.2010. Nr.3-6/1054, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam 0.06 ha platībā. 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Z. Brakši, p.k. /……/, dzīvojošu /……./, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 006 0125, 0.06 ha platībā.  
5.4.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.oktobrim.  
5.4.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei O.Miemei līguma sagatavošanai. 

 
5.5. E. Freibergas iesniegums 
Pamats: E. Freibergas, p.k. /…../, dzīvojoša /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
07.10.2010. Nr.3-6/1118, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam, 0.08 ha platībā uz trīs gadiem. 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E.Freibergu, p.k. /……./, dzīvojošu /……../, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 005 1120, 0.08 ha platībā.  
5.5.2. Līguma darbības laiks līdz 2013.gada 31.oktobrim.  
5.5.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
5.5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei O.Miemei līguma sagatavošanai. 

 
 

II. Veselības un sociālo jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
 

6.p. 
Par malkas pabalstu Vaiņodes novada pašvaldībā 

(ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis) 
 
Pamats: lielais pieprasījums pēc malkas pabalstiem. 
Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā uz doto brīdi ir reģistrētas 649 trūcīgas personas, kuras ir 
tiesīgas pieprasīt dzīvokļa pabalstu – malkas pabalstu. Pašvaldībai nav tādu resursu, lai visus 
nodrošinātu ar malku, arī naudas izteiksmē tas ir daudz vairāk kā pašvaldība var atmaksāt.  
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un gadījumiem, kad pabalsts tiek prasīts nepamatoti, un Veselības un 
sociālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.oktobra sēdes lēmumu Protokols Nr. 6, 
 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Pēc apsekošanas un izvērtēšanas piešķirt Vaiņodes novada administratīvā teritorijā deklarētām 
trūcīgām personām, malkas pabalstu 4 m3 gadā. 
6.2. Apsekošanu un izvērtēšanu veikt Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam Uģim 
Melbārdim sadarbībā ar sociālo dienestu, pēc iesnieguma saņemšanas. 
6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams novada grāmatvedībā un novada Sociālam dienestam. 

 
7.p. 

Par grozījumiem 2009.gada 23.jūlija Vaiņodes novada Sociālā dienesta nolikumā 
(ziņo: komitejas vadītājs U.Melbārdis) 

 
Pamatojoties uz konstatētajām nepilnībām 2009.gada 23.jūlija Vaiņodes novada Sociālā dienesta 
nolikuma 31.punktā „Vaiņodes novadā sociālās palīdzības dienestā darbojas: vadītājs, darba 
organizētājs, aprūpētājs vai rehabilitētājs”, nepieciešams izdarīt grozījumus. 
Ņemot vērā Veselības un sociālo jautājumu komitejas 2010.gada 18.oktobra sēdes lēmumu, Protokols 
Nr. 6, 
 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Svītrot 2009.gada 23.jūlija Vaiņodes novada Sociālā dienesta nolikuma 31.punktu un izteikt to 
šādā redakcijā:  
31.p. „Vaiņodes novadā sociālā dienestā darbojas: Sociālā dienesta vadītājs vai sociālā dienesta 
vadītāja vietas izpildītājs, sociālās palīdzības organizators, sociālais darbinieks, aprūpētājs vai 
rehabilitētājs”.  
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā grozījumu īstenošanai. 

 
III. Dažādi komiteju sēdēs neizskatīti jautājumi 

 
8.p. 

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecdārznieki” 
 

Pamats: I. Dzeņa, p.k. /……/, dzīvesvieta: /……./, 13.10.2010 iesniegums Nr. 3-6/1129, ar lūgumu 
atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecdārznieki” ar kadastra Nr. 6454 002 
0048, 21.8 ha platībā, kas atrodas Dinsdurbe, Embūtes pag., Vaiņodes nov.  
Nekustamais īpašums „Vecdārznieki’ sastāv no trīs zemes gabaliem un namīpašuma. 
Nekustamais īpašums tiek pārdots par LVL 11 000.00 (vienpadsmit tūkstoši lati 00 santīmi). 
Pārdevējs: I. Dzenis, p.k. /……../, īpašuma tiesības apliecina Zemesgrāmatu apliecība (Embūtes 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 92) 
Pircējs: A. Karlsone, p.k. /……./, dzīvojoša /……../. 
 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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8.1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Vecdārznieki”  ar kadastra Nr. 
6454 002 0048, ar kopējo platību 21.8 ha, kas atrodas Dinsdurbe, Embūtes pag., Vaiņodes nov., par 
labu A. Karlsonei, p.k. /………./. 
8.2. Izsniegt izziņu saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 919 
„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”. 
 

9.p. 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Elkuzemes veikals” 

(ziņo: O.Jurjevs) 
 

Pamats: V. Jansona, p.k. /…………/, dzīvesvieta: /…………../, 18.10.2010 iesniegums Nr. 3-6/1150, 
ar lūgumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Elkuzemes veikals” ar kadastra 
Nr. 6492 505 0001, īpašums sastāv no būves veikals-ēdnīca. Ēka saistīta ar zemesgabalu „Elkuzemes 
veikals” kad.nr. 6492 005 1127 – zemes īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība (Vaiņodes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000472481). 
Nekustamais īpašums tiek pārdots par LVL 500.00 (pieci simti lati 00 santīmi). 
Pārdevējs: A. Zīverts, p.k. /…………/, īpašuma tiesības apliecina Zemesgrāmatu apliecība (Vaiņodes 
pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0048 0785) 
Pircējs: V. Jansons, p.k. /………/, dzīvojošs /……………../. 
Atklāti balsojot: 
PAR – 7 (Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Uģis 
Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Visvaldis Jansons) – interešu konflikts 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Elkuzemes veikals”  ar kadastra 
Nr. 6492 505 0001, kas atrodas adresē „Elku zemes veikals”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par labu 
V. Jansonam, p.k. /………/. 
9.2. Izsniegt izziņu saskaņā ar 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 919 
„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”. 
 

10.p. 
Par pilnvaras izsniegšanu A.Strīķim zemes gabala ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības 

vārda 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: A. Strīķa, p.k. /………/, dzīvojoša /…………../, 13.10.2010 iesniegums Nr. 3-6/1130, ar 
lūgumu izsniegt pilnvarojumu pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Klētnieki”, kad. Nr. 6492 004 
0030, zemes gabala ierakstīšanai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
Konstatēts: Uz zemes gabala, 2.1 ha platībā „Klētnieki” atrodas dzīvojamā māja, kura piekrīt K. 
Krauzem, p.k. /…………./, ēka nav ierakstīta zemesgrāmatā, īpašumtiesības uz ēku apstiprina 
1988.gada 29.marta pirkuma līguma noraksta kopija. 2.1.ha zeme ir pašvaldībai piekrītoša zeme.  
Iesniegumam pievienota 2010.gada 09.septembra Zvērinātas notāres Baibas Skrebas izsniegta 
PILNVARA (Nr. 4421), kurā K. Krauze pilnvaro A. Strīķi kārtot lietas saistītas ar īpašumu 
„Klētnieki”. 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
10.1. Pilnvarot A. Strīķi, p.k. /……/, pārstāvēt Vaiņodes novada domei mērniecības birojā, piedalīties 
mērniecībā un Zemesgrāmatas institūcijās: pasūtīt, saņemt un iesniegt nepieciešamos dokumentus, 
veikt maksājumus, lūgt nostiprinājumus, visur, kur nepieciešams parakstīties un nokārtot visas 
formalitātes, kas saistītas ar pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Klētnieki”, kad. Nr. 6492 004 0030, 
apmēram 2.1 ha platībā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, par saviem līdzekļiem. 
10.2. Pilnvara derīga līdz uzdevuma izpildei 
 

11.p. 
Par Vaiņodes novada ģerboņa skiču vērtēšanu 
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(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamatojoties uz iedzīvotāju lūgumiem pagarināt ģerboņu iesniegšanas termiņu, 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Pagarināt Vaiņodes novada ģerboņa skiču iesniegšanu līdz 2010.gada 15.novembra plkst. 1600. 
11.2. Ģerboņa skiču izvērtēšanu veikt nākamajā domes sēdē.  
 

12.p. 
Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Vaiņodes novada iniciatīvas grupas informācijas 

birojs” piešķiršanu 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: Vaiņodes novada iniciatīvas grupas 15.10.2010 iesniegums Nr. 3-6/1139 ar lūgumu pārskaitīt 
biedrības projekta kontā Valsts kasē 2010.gada 30.marta Vaiņodes novada domes sēdē, protokols Nr. 
8, 4.p. garantēto projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā, sakarā ar projekta „Vaiņodes novada 
iniciatīvas grupas informācijas biroja” apstiprināšanu Lauku atbalsta dienestā, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 9970.78 (deviņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit 
lati 78 santīmi). 
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Ieskaitīt biedrības „Vaiņodes novada iniciatīvas grupas”, Reģ. Nr. 40008152533, projekta kontā 
Valsts kasē Ls 997.08 (deviņi simti deviņdesmit septiņi lati 08 santīmi), konts 
LV74TREL9166347001000 līdz 2010.gada 15.novembrim, no pašvaldības vispārējā valdības dienesta 
budžeta. 
12.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada grāmatvedībā. 

 
13.p. 

Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mazkrūzas” 
(ziņo: V.Jansons) 

Pamats: A. Strīķa, p.k. /………./, dzīvojoša /………/. 20.10.2010 iesniegums Nr. 3-6/1154, ar lūgumu 
atļaut atdalīt zemes gabalu no nekustamā īpašuma „Mazkrūzas” ar kadastra numuru 6492 008 0159 
apmēram 0.4 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu „Viduskrūzas”. Zemes 
lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka 
pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu 
nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos.  
Zemes ierīcības likuma 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. 
Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr. 867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 10.3 punkts 
nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un 
sagatavo nosacījumus projekta izstrādei. 
 
Atklāti balsojot: 
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma  „Mazkrūzas” kad.Nr. 6492 008 0159, kas atrodas Vaiņodes 
pagasta Vaiņodes novadā, zemes gabalu 0.4 ha platībā. 
13.2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Viduskrūzas”. 
13.3. Atdalītajai zemes vienībai noteikt lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. 
13.4. Apstiprināt Darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 
Mazkrūzas”, kad.Nr. 6492 008 0159 
13.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 
Administratīvajā rajona tiesā. 
 

14.p. 
Par pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisijas izveidošanu 

(ziņo: V.Jansons) 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 78.pantu un 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un 
termiņiem”, ar 2010.gada 01.oktobri nav nepieciešams domes lēmums, lai izvērtētu nekustamā 
īpašuma pirmpirkuma tiesības,  
Atklāti balsojot: 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS - nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
14.1. Izveidot Vaiņodes novada pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā: 

14.1.1. Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas priekšsēdētājs – Oļegs Jurjevs; 
14.1.2.   Zemes lietu speciālists – Olita Mieme; 
14.1.3.    Projektu vadītājs – Oskars Zvejs. 

 
 

Plkst. 1715 ierodas deputāts Reinis Ulberts 
 

15.p. 
Par vienreizējās dotācijas pašvaldību infrastruktūras attīstībai grozījumu projektu 

 (V.Jansons) 
 
Izvērtējot esošo situāciju vienreizējas dotācijas pašvaldības infrastruktūras attīstībai izlietošanā un tās 
turpmākās izmantošanas iespējas līdz 2010.gada beigām saskaņā ar  20.10.2009. MK noteikumiem 
Nr.1218, 
SAMAZINĀT dotācijas daļu sekojošiem mērķiem (- 58592 LVL):  
Vībiņu parka labiekārtošanai Vībiņu ciema Embūtes pagastā par  10635 LVL; 
Stadiona teritorijas rekonstrukcija, labiekārtošana par 7957 LVL; 
Elkuzemes dīķa rekonstrukcijai un atpūtas vietas labiekārtošanai Vaiņodes pagastā par  10000 LVL; 
,,Angāra’’ (kultūras nams Uzvaras ielā 10) Vībiņu ciema Embūtes pagastā rekonstrukcijai un 
siltināšanai par 10000 LVL; 
Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai par 20000 LVL. 
PALIELINĀT dotācijas daļu sekojošiem mērķiem (+ 7957 LVL): 
Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zīlīte’’ (Kalna ielā 2A, Vaiņodē) virtuves bloka rekonstrukcijai un 
energoefektivitātes uzlabošanai par  7957 LVL. 
PAPILDUS iekļaut dotācijas sadalījuma rīkojumā šādus objektus (+50635 LVL): 
Sociālās mājas apkures sistēmas rekonstrukcija 10000 LVL; 
Mūzikas skolas siltināšana 10000 LVL; 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Vībiņu ciemā, Embūtes pagastā 10635 LVL; 
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Kultūras nama logu un durvju nomaiņa energoefektivitātes paaugstināšanai, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 10 000 LVL; 
Bibliotēkas un doktorāta ēkas logu un durvju nomaiņa energoefektivitātes paaugstināšanai, Raiņa ielā 
1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 10 000 LVL. 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 15.aprīļa  Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmuma, 
(protokols Nr. 9, 1.p.) par vienreizējo dotāciju pašvaldību infrastruktūras attīstībai: 
 

Nr.p.
k. Pasākums 

15.04.2010  
Protokols 
Nr. 9, 1.p. 
redakcija 

Grozījumi 
LVL 

Gala 
redakcij
a LVL 

1 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA 
fonda finansētajam projektam „Asfalta seguma 
uzklāšana Vaiņodē Teātra ielas posmā no Avotu 
ielas līdz Kungu ielai”. Projekts tiks realizēts 
Vaiņodē, Vaiņodes pagasta teritorijā. 16 280   16 280 

2 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA 
fonda finansētajam projektam „Vaiņodes vidusskolas 
pagalma seguma un žoga rekonstrukcija”. Projekts 
tiks realizēts Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes 
vidusskolas teritorijā Avotu ielā 4 8 800   8 800 

3 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA 
fonda finansētajam projektam „Publiski pieejamas 
teritorijas labiekārtošana- automašīnu 
stāvlaukuma rekonstrukcija”. Projekts tiks realizēts 
Vaiņodē, Raiņa ielā 60, Vaiņodes pagasta teritorijā. 11 084   11 084 

4 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA 
fonda finansētajam projektam „Ceriņu ielas 
rekonstrukcija Vaiņodē”. Projekts tiks realizēts 
Vaiņodē, Vaiņodes pagasta teritorijā. 23 623   23 623 

5 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA 
fonda finansētajam projektam „Vībiņu parka 
labiekārtošana”. Projekts tiks realizēts Vībiņu ciemā, 
Embūtes pagasta teritorijā. 18 998 -10 635 8 363 

6 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA 
fonda finansētajam projektam „Stadiona teritorijas 
rekonstrukcija, labiekārtošana”. Projekts tiks 
realizēts Vaiņodē, Avotu ielā 4 (pie 
vidusskolas),Vaiņodes pagasta teritorijā. 11 385 -7 957 3 428 

7 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai ELFLA 
fonda finansētajam projektam „Elkuzemes dīķa 
rekonstrukcija un atpūtas vietas labiekārtošana”. 
Projekts tiks realizēts Vaiņodes pagasta teritorijā, 
novada domes īpašumā „Elkuzemes dīķis”. 16 583 -10 000 6 583 

8 

Pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai KF fonda 
finansētajam projektam „Ūdens ieguves vietas 
sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un 
izbūve Vaiņodes pašvaldībā”. Projekts tiks realizēts 
Vaiņodē, Vaiņodes pagasta teritorijā. 55 000   55 000 
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9 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte”, kad. Nr. 6492 
006 0981, Kalna iela 2A, Vaiņodes pag., virtuves 
bloka rekonstrukcija un energoefektivitātes 
uzlabošana 40 750 +7 957 48 707 

10 

Vaiņodes vidusskola, kad.Nr. 6492 006 0637, Avotu 
iela 4, Vaiņodes pag., bijušās katlumājas renovācija 
un esošās katlumājas rekonstrukcija 16 203   16 203 

11 
„Angārs” (Kultūras nams), Uzvaras ielā 10, Vībiņu 
ciems, Embūtes pag., rekonstrukcija un siltināšana 27 957 -10 000 17 957 

12 

Brauktuves rekonstrukcija pie dzīvojamām ēkām 
Vaiņodes pagastā Kalna iela 1C, Kalna iela 1D, 
Tirgoņu iela 29A 9 868   9 868 

13 Autobusu iegāde skolēnu pārvadāšanai  88330 -20 000 68 330 

14 
Sociālās mājas apkures sistēmas rekonstrukcija, 
Raiņa iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   +10 000 10 000 

15 
Mūzikas skolas siltināšana, Tirgoņu iela 21 A, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   +10 000 10 000 

16 
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcija Vībiņu ciemā   +10 635 10 635 

17 

Kultūras nama logu un durvju nomaiņa 
energoefektivitātes paaugstināšanai, Tirgoņu ielā 
23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   +10 000 10 000 

18 

Bibliotēkas un doktorāta ēkas logu un durvju 
nomaiņa energoefektivitātes paaugstināšanai, 
Raiņa ielā 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  + 10 000 10 000 

  KOPĀ 344861 0 344861 
 
15.2. Lēmums iesniedzams Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. 

 
16.p. 

Par vienošanās protokolu ar Valsts kasi 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: Valsts kases 18.10.2010 iesniegums Nr. 1.4.-5.15/1867  (saņemts Vaiņodes novada domē 
21.10.2010, Nr. 3-6/1156), ar lūgumu dot piekrišanu par veiktajām izmaiņām Līgumos: 2001.gada 
12.marta noslēgtā līgumā Nr. 076-010 starp Valsts kasi un SIA „Liepājas RAS” par Ziemeļu 
Investīciju bankas piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu un pie 2001.gada 12.martā 
noslēgtā līguma Nr. 97-001 starp Valsts kasi un SIA „Liepājas RAS” par Starptautiskās 
Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu, kuros ir 
noteikts jauns Galvojuma līguma saraksts. 2009.gada 29.decembrī noslēgtajā galvojuma līguma starp 
Vaiņodes novada pašvaldību un Latvijas Republikas Valsts kasi 2.4.punkts nosaka, ka Valsts kasei ir 
tiesības mainīt Aizdevuma līguma noteikumus, aizdevuma atmaksas grafiku, iepriekš rakstiski 
saskaņojot šīs izmaiņas  ar Galvinieku.  
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs); PRET – nav; ATTURAS – nav 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Vaiņodes novada pašvaldība piekrīt 2010.gada 07.aprīlī veiktajiem grozījumiem 2001.gada 
12.marta noslēgtā līgumā Nr. 076-010 starp Valsts kasi un SIA „Liepājas RAS” par Ziemeļu 
Investīciju bankas piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu un pie 2001.gada 12.martā 
noslēgtā līguma Nr. 97-001 starp Valsts kasi un SIA „Liepājas RAS” par Starptautiskās 
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Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma izmantošanu un atmaksāšanu, kuros ir 
noteikts jauns Galvojuma līguma saraksts. 
16.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Latvijas Republikas Valsts kasei. 
 
 
Sēdi beidz: 1740 
 
 
Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts: 2010.gada 29.oktobrī 
 


