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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.18    

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2011. gada 24.novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 1500 

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

 
Nepiedalās  – nav 

 
Uzaicināti piedalīties: domes jurists Sarmīte Volkova  

 
Sēdes kārtība: 
 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

1. Par lēmuma atcelšanu NĪ ”Raiņa iela 10”. 
2. Par zemes vienības atdalīšanu no NĪ „Darbnīcas”  
3. Par zemes nomas slēgšanu/pagarināšanu.  

 3.1. M. Pliņģa iesnieguma izskatīšana. 
 3.2. N. Etiķa iesnieguma izskatīšana. 
 3.3. J. Šmites iesnieguma izskatīšana 

      4. Par zemes gabalu sadalīšanu un apvienošanu. 
Komitejas sēdē neizskatītie jautājumi 

5. Par pašvaldības automašīnu izsoli. 
6. Par D. Klovaites iesnieguma izskatīšanu. 
7. Dažādi. 
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Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības. 
 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 
 

1.p. 
Par lēmuma atcelšanu nekustamajam īpašumam ‘’Raiņa iela 10’’ 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, reģ. Nr. 90000030432, adrese Graudu iela 27/29, 
Liepāja, iesniegums, saņemts telefoniski, ar lūgumu, atcelt  Vaiņodes pagasta padomes 2007.gada 09. 
martā sēdes protokola lēmumu Nr.4., 9. punktu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I. 
Reneslācim”, uz zemi ar kadastra Nr. 6492 006 0190, 0,47 ha platībā nekustamajā īpašumā ‘’Raiņa 
iela 10’’. 
Lēmums atceļams, jo I. Reneslācim ir nekustamais īpašums ‘’Raiņa iela 10’’  ar zemes vienības 
apzīmējumu 6492 006 0190, 0,47 ha platībā, kas tagad ir uzmērīta ( 0,458 ha), un ir mantojamā zeme.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Atcelt Vaiņodes pagasta padomes 2007.gada 09. marta lēmumu, sēdes protokols Nr.4., 9. punktu 
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”: I. Reneslācim, p.k. /……../ uz zemi ar kadastra Nr. 6492 
006 0190, 0,47 ha platībā nekustamajā īpašumā ‘’Raiņa iela 10’’. 
1.2. Lēmums iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļā. 
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

2.p 
Par zemes vienības atdalīšanu no zemes gabala ‘’Darbnīcas’’  

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: Nepieciešams sakārtot pašvaldības īpašumus. Atdalīt no zemes gabala „Darbnīcas” ar 
kadastra apzīmējumu 6454 004 0147,  2,9 ha platībā, zemes vienību apmēram 0.5 ha platībā uz kuras 
atrodas ēka, kadastra apzīmējumu 6454 004 0147 001, kas atrodas Kalnu iela 7, Vībiņi, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov. 
2009.gada 03.novembra Ministru kabineta noteikumu  Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 
10.punkts nosaka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai 
piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās 
atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā 
(valdījumā). 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atdalīt no zemes gabala „Darbnīcas”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0147, 2.9 ha platībā, 
zemes vienību apmēram 0.5 ha platībā uz kuras atrodas ēka ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0147 
001, kas atrodas Kalnu iela 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
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2.2. Atdalītai zemes vienībai noteikt adresi Kalnu iela 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
2.3. Atdalītai zemes vienībai piešķirt lietošanas mērķi: lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve. 
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
3.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.  
 
3.1.p. M. Pliņģa iesnieguma izskatīšana 
Pamats: M. Pliņģa, p.k. /……../, dzīvojoša /……../Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada domē 01.11.2011. Nr.3-6/874, ar lūgumu, iznomāt zemes gabalu „Pie Vaičiem” 2,5 ha platībā 
ar kadastra nr. 6454 004 0190.  
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar M. Pliņģi, p.k. /……../, dzīvojošu /……../ Vaiņodes nov., 
par zemes gabalu „Pie Vaičiem” ar kad.nr. 6454 004 0190, 2.5 ha platībā, lauksaimniecības 
vajadzībām.  
3.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2012.gada 31.decembrim.  
3.1.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
3.2.p. N. Etiķa iesnieguma izskatīšana 
Pamats: N. Etiķa, p.k. /……../, dzīvojoša /……../Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada domē 08.11.2011. Nr.3-6/895, ar lūgumu, pagarināt 2010. gada 12, maijā noslēgto zemes 
nomas līgumu Nr. 84 uz diviem gadiem.   
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.2.1.Pagarināt 2010.gada 12.maija zemes nomas līgumu Nr.84 par zemes gabalu „Pie 
Brīvības ielas” ar kadastra apzīmējums 6492 006 0633, 0.09 ha platībā, noslēgtu starp N. Etiķi 
un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2013.gada 31.decembrim. 
3.2.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 
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3.3.p. J. Šmites iesnieguma izskatīšana 
Pamats: J. Šmites, p.k. /……../, dzīvojoša /……../ Vaiņodes novads, iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada domē 14,11.2011. Nr. 3-6/908, ar lūgumu, iznomāt zemi mazdārziņam 0,08 ha platībā uz 
pieciem gadiem. 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. Šmiti, p.k. /……../, dzīvojošu /……../ Vaiņodes nov., 
par zemes gabalu „Auguste 7” ar kad.nr. 6492 005 0083, 0.08 ha platībā, palīgsaimniecības 
vajadzībām.  
3.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
3.3.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
4.p. 

Par zemes gabalu sadalīšanu un apvienošanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: R. Kaļķa, p.k. /……../, dzīvojoša /……../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
14.11.2011. Nr. 3-6/907, ar lūgumu, atļaut esošo    īpašumu ''Pabērzi'' un ''Vindoļi'' sadalīšanai, kuri 
atrodas Vaiņodes pagastā Vaiņodes novadā. Iesniegumam pievienots Zvērinātas notāres Jevgenijas 
Jaunģelžes sastādīts Maiņas līguma priekšlīgums, Reģistra Nr. 7092 un Ģenerālpilnvara, Reģistra Nr. 
7095.  
Konstatēts: Nekustamais īpašums ''Pabērzi'' īpašnieks ir V. Jansons, NĪ ierakstīts Vaiņodes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000434947, sastāv no zemes gabala 80.3 ha platībā.  
Nekustamais īpašums ''Vindoļi'' īpašnieks ir R.Kaļķis. NĪ ierakstīts Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas  
nodalījumā Nr. 36, sastāv no zemes gabala 39,7 ha platībā.  
 No NĪ ''Pabērzi'' ar kadastra Nr. 6492 002 0060, 80,3 ha platībā tiks atdalīti divi zemes gabali: zemes 
vienība 54,8 ha platībā un zemes vienība 1,7 ha platībā, kuri tiks pievienoti NĪ ''Vindoļi'' ar kadastra 
Nr. 6492 005 0013 (līgumā pielikums nr.1, iezīmēts ar slīpām svītrām), bet atlikušie 23.8 ha paliks pie 
īpašuma „Pabērzi”. 
 No NĪ ''Vindoļi'' ar kadastra Nr. 6492 005 0013, 39,7 ha platībā tiks atdalīts viens zemes gabals: 
zemes vienība 10.7 ha platībā, kas tiks pievienota NĪ ''Pabērzi'' ar kadastra Nr. 6492 002 0060 (līgumā 
pielikums Nr.1 iezīmēts ar viļņainām svītrām), bet atlikušie 29.0 ha paliks pie nekustamā īpašuma 
„Vindoļi”. 
 Atdalīto zemju vienību platības tiks precizētas pie uzmērīšanas. 
 
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. 
Atdalīt un pārvietot zemju vienību robežas no viena nekustamā īpašuma uz blakus esošo ir iespējams, 
ja zemes gabali atrodas blakus, kā šajā gadījumā. 
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Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Atļaut pārkārtot zemes vienību robežas starp nekustamajiem īpašumiem ''Pabērzi'' un ''Vindoļi'': 

4.1.1. no nekustamā īpašuma „Pabērzi” ar kadastra Nr. 6492 002 0060, 80,3 ha platībā tiks 
atdalīti divi zemes gabali: zemes vienība 54,8 ha platībā un zemes vienība 1,7 ha platībā, kuri 
tiks pievienoti nekustamam īpašumam „Vindoļi” ar kadastra Nr. 6492 005 0013, bet atlikušie 
23.8 ha paliks pie nekustamā īpašuma „Pabērzi”. 
4.1.2. no nekustamā īpašuma „Vindoļi” ar kadastra Nr. 6492 005 0013, 39,7 ha platībā tiks 
atdalīts viens zemes gabals: zemes vienība 10.7 ha platībā, kas tiks pievienota nekustamam 
īpašumam „Pabērzi” ar kadastra Nr. 6492 002 0060, bet atlikušie 29.0 ha paliks pie nekustamā 
īpašuma „Vindoļi”. 

4.2. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. Darba uzdevums pielikumā. 
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
Komitejas sēdē neizskatītie jautājumi 

 
5.p.  

Par pašvaldības automašīnu izsoli 
/ziņo: jurists S.Volkova/ 

 
Automašīna ZIL 130 AC30 63A, ugunsdzēsēju mašīna – fiziski novecojusi, netiek izmantota. 
GAZ 53 – netiek izmantota. 
Priekšlikums pārdot izsolē. 
Publiskas personas atsavināšanas likums, 3.pants. (1) Publiskas personas nekustamo un kustamo 
mantu var atsavināt: 1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2) pārdodot par brīvu 
cenu; 3) apmainot pret citu mantu; 4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā;  
5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 6) nododot bez atlīdzības.  
(2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas 
atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes kustamas mantas izsoles noteikumu projektu (Pielikums 
Nr.1); 
5.2. Automašīna ZIL 130 AC30 63A – izsoles sākumcena Ls 700.00, solis Ls 10.00; 
5.3. Automašīna GAZ 53 – izsoles sākumcena Ls 500.00, solis Ls 10.00; 
5.2. Uzdot domes juristam S.Volkovai organizēt pašvaldību kustamo mantu izsoli.  
 

6.p.  
Par Dainas Klovaites iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 
 
Pamats: D. Klovaites, p.k. /……../, dzīvesvieta: /……../Vaiņodes nov., 17.10.2011. iesniegums Nr. 3-
6/849, ar lūgumu atbrīvot no atkritumu izvešanas maksas Uzvaras ielā 3, Vībiņi, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., 6 ģimenes locekļus, jo pašlaik dzīvo Liepājā. 
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Dzīvoklis Uzvaras iela 3, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. ir pašvaldības īres dzīvoklis. 
Pamatojoties uz to, ka īres līgums netiek lauzts un saskaņā ar īres līgumu dzīvoklis ir jāapsaimnieko, šī 
jautājuma izskatīšanai nepieciešama papildinformācija.  
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas uzdot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 
O.Jurjevam noskaidrot lietas apstākļus. 
Pēc apstākļu noskaidrošanas, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Neaprēķināt D. Klovaitei atkritumu izvešanas maksu par sešām personām sākot ar 2011.gada 
novembra mēnesi adresē Uzvaras iela 3-10, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
6.2. Uzlikt par pienākumu D. Klovaitei pieteikties Embūtes Pagasta pārvaldē, kad atgriežas uz 
patstāvīgu dzīvi Embūtes pagasta Vībiņos. 
6.3. Uzlikt par pienākumu turpināt maksāt īres un komunālos maksājumu parādu saskaņā ar noslēgto 
atmaksu grafiku ar Vaiņodes novada domi. 
6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Embūtes pagasta pārvaldē izpildei. 

 
7.p.  

Dažādi 
 
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas: 
 
7.1. Dāvināt katrai Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā deklarētai ģimenei novada Kalendāru 
2012.gadam. 
 
7.2. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem, pašvaldībai parādā neesošiem: 

7.2.1. nestrādājošiem pensionāriem - Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz personu; 
7.2.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni) – par katru bērnu Ls 5.00 (pieci lati 00 
santīmi); 
7.2.3. trūcīgām ģimenēm ar ienākumiem zem Ls 100.00, kuriem nav darba disciplīnas 
pārkāpumi un ir reģistrējušās nodarbinātības dienestā – Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz 
ģimeni; 
7.2.4. politiski represētām personām - Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz personu; 
7.2.5. invalīdiem - Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz personu. 
7.2.6. zeķu adītājiem – 1 gb zeķu pāris – Ls 1.00 (viens lats 00 santīmi). 

7.3 Piešķirt katram Vaiņodes novada pašvaldības darbiniekam dāvanu Ls 10.00 (desmit lati 00 
santīmi) apmērā pirms nodokļu nomaksas. 
7.4. Piešķirt katram Vaiņodes novada deputātam dāvanu Ls 50.00 (piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā 
pirms nodokļu nomaksas.  
 
Sēdi beidz: 1700 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
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