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Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Visvaldis Jansons, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs) 
 
Nepiedalās – nav 
 
Darba kārtība: 
 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
2. Par zemes gabala „Centra mazdārziņi” sadalīšanu. 
3. Par pašvaldībai piekrītošas ēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā. 
4. Par nekustamā īpašuma maksāšanas termiņiem neapstrādātām lauksaimniecības zemēm. 
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu. 
 5.1. Anitas Švažas iesniegums. 
 5.2. Kārļa Žentiņa iesniegums. 
 5.3. Santas Līgutes iesniegums. 
 5.4. Anitas Sudmales iesniegums. 
 5.5. Ilgas Nāckalnes iesniegums. 
 5.6. Skaidrītes Budreckas iesniegums. 
 5.7. Monvida Ķera Karzona iesniegums. 
 5.8. Veltas Jaunzemes iesniegums. 
 5.9. Alda Baruta iesniegums. 
6. Par prioritāro ceļu apstiprināšanu Vaiņodes novadā. 
 
II. Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
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7. Par izcenojumiem ceļu tīrīšanai. 
8. Par štatu darbinieku algām. 
9. Par noteikumiem autotransporta izmantošanu Vaiņodes novada pašvaldībā. 
10. Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā. 
11. Par brīvpusdienu pabalstiem. 
12. Par vienreizēju sociālo pabalstu. 
 
III. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
13. Par dzīvokļa piešķiršanu Reinim Drīviņam Kalna ielā 8-1 
14. Par 2010.gada 17.novembra sociālā dienesta lēmuma 11.punkta apstrīdēšanu. 
15. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības 
investīciju projekta īstenošanai.  
 

I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde 
 

2.p. 
Par zemes gabala „Centra mazdārziņi” sadalīšanu 

(ziņo: O.Jurjevs) 
 
Pamats: SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40003388748, adrese Graudu iela 27/29, Liepāja, iesniegums, 
saņemts Vaiņodes novada domē 06.12.2010.Nr.3-6/1266, ar lūgumu pabeigt 2010. gada 24. marta 
pasūtījumu izpildi par zemes vienības „Centra mazdārziņi” ar kadastra Nr. 6454 004 0361 sadalīšanu, 
atdalot zemes gabalu uz kuras atrodas ēkas un būves. Zemes gabals atrodas Embūtes pagastā Vaiņodes 
novadā. Zemes gabala lietošanas mērķis – 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.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
 
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 nekustamā īpašuma „Centra mazdārziņi” kad. Nr. 6454 004 0351, ar kopējo platību 
4.16 ha, zemes gabalu apmēram 1.74 ha platībā. 
2.2. Piešķirt atdalītajam zemes gabalam 1.74 ha platībā nosaukumu „Veldzes” un adresi: Kalnu iela 5, 
Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
2.3. Noteikt atdalītajam zemes gabalam 1.74 ha platībā lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes 
objektu apbūve. 
2.4. Noteikt atlikušajam zemes gabalam apmēram 2.42 ha platībā lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
2.5. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam „Centra 
mazdārziņi” kad.Nr.6454 005 0023 (pielikumā). 
2.6. Lēmums, piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas, nosūtāms Valsts zemes dienesta 
Kurzemes reģionālai nodaļai un SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40003388748. 
2.7. Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
3.p. 

Par pašvaldībai piekrītošas ēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā 
(ziņo: O.Jurjevs) 

 
Pamats: V. Neilandes, p.k. /…./, dzīvojošas /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
10.12.2010. Nr. 3-6/1275, ar lūgumu dzīvojamo māju „Bērziņi”, kas atrodas Embūtes pagastā, 
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Vaiņodes novadā, ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, kuru pēc tam vēlos iegūt savā 
īpašumā. Garantēju rēķina apmaksu. 
Zemes gabals un ar to saistītā dzīvojamā māja „Bērziņi”, kad. Nr. 6454 004 0180 piekrīt Vaiņodes 
novada pašvaldībai, kura tiek iznomāta V. Neilandei dzīvošanai, kura dzīvokļus nopirka par pajām. 
Minētais zemes gabals robežojas ar V. Neilandei piederošu nekustamo īpašumu. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļa nosaka, ka atsevišķos gadījumos 
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 5) īrnieks vai viņa 
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā 
likuma 45.panta noteiktajā kārtībā. 
Atsavināt var zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi). Augstāk minēto īpašumu nepieciešams ierakstīt 
zemesgrāmatā. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
 
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. Ierakstīt zemesgrāmatā Vaiņodes novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu un ar to saistīto 
dzīvojamo māju „Bērziņi”, ar kad.nr. 6454 004 0180, 0.6 ha platībā, uz pašvaldības vārda. 
3.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar minētā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, pēc rēķina 
saņemšanas, segt V. Neilandei, p.k. /…../. 
3.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada domes nekustamo īpašumu lietu speciālistam lēmuma 
izpildei. 

 
4.p. 

Par nekustamā īpašuma maksāšanas termiņiem neapstrādātām lauksaimniecības zemēm 
(ziņo: O.Jurjevs) 

 
Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”: 
3.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa likme, taksācijas periods un nodokļa aprēķināšana 3.panta 
(11) Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz vienu hektāru vai kurai 
normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. (7) Ministru kabinets nosaka 
institūcijas, kas apseko neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību zemes vienībā, un 
kārtību, kādā nosakāma šo zemes gabalu platība, kā arī kārtību, kādā noteiktās institūcijas sniedz ziņas 
pašvaldībām nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā panta 1.1 daļā minēto papildlikmi. (8) Šā likuma 
izpratnē neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 70 procentu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības 
attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu 
ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības 
nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Ministru 
kabinets nosaka pazīmes, pēc kurām atzīstams, ka zeme netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides 
stāvoklī. 
6.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība (1) Pašvaldības par nekustamā īpašuma 
nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam paziņo maksātājam vai daudzdzīvokļu 
mājas apsaimniekotājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai 
viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par 
neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15.februāris. 
 
Neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes apseko Lauku atbalsta dienests un informāciju 
nodod pašvaldībām atbilstoši 13.07.2010 MK noteikumiem Nr. 635 „Kārtība kādā apseko un nosaka 
neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to”. 
Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir iesniegusi 
12.11.2010, Nr. 4/1.1-7/2842, informāciju par apsekošanā gūtiem rezultātiem. 
Likumdošana neparedz papildlikmes samaksas termiņus, pamatojoties uz iepriekšminēto, 
PRIEKŠLIKUMS: Maksāšanas termiņi 2011. gadā: 
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1) 31.03.  
2) 31.03., 16.05., 15.08., 15.11.   
3) 31.03., 16.05., 15.08.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
 
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. Noteikt nekustamā īpašuma papildlikmes maksāšanas termiņus 2011.gadā neapstrādātām 
lauksaimniecības zemēm: maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 
15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa papildlikmes gada summas. 
4.2. Lēmums iesniedzams zemes lietu speciālistei O.Miemei izpildei. 

 
5.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu 
(ziņo: 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. 
 
  5. 1.p. Par Anitas Svažas iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Anitas Svažas, p.k./…../, dzīvojošas /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
15.11.2010. Nr. 3-6/1223, ar lūgumu iznomāt zemi zemnieku saimniecības vajadzībām pie Vaiņodes 
internātskolas 2.7 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Anitu Švažu, p.k. /…./, dzīvojošu /……/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 006 0641, 2.7 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  
5.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2012.gada 31.decembrim.  
5.1.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.2.p. Par Kārļa Žentiņa iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Kārļa Žentiņa, p.k. /……/, dzīvojoša /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
15.11.2010. Nr.3-6/1222, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 0.3 ha platībā uz pieciem gadiem. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Kārli Žentiņu, p.k. /……/, dzīvojošu /……/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 006 0874, 0.3 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
5.2.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.2.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.3.p. Par Santas Līgutes iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Santas Līgutes, p.k. /……/, dzīvojošas /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
29.11.2010. Nr.3-6/1246, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par 1.0 ha uz pieciem gadiem. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Santu Līgutu, p.k. /……/, dzīvojošu /……/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 006 0990, 1.0 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
5.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.3.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.4.p. Par Anitas Sudmales iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Anitas Sudmales, p.k. /……/, dzīvojošas /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē 30.11.2010. Nr.3-6/1250, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam, 0.05 ha platībā, uz pieciem 
gadiem. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Anitu Sudmali, p.k. /……/, dzīvojošu /……/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 006 0125, 0.05 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
5.4.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.4.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.5.p. Par Ilgas Nāckalnes iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Ilgas Nāckalnes, p.k. /……/, dzīvojošas /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
01.12.2010. Nr.3-6/1251, ar lūgumu pagarināt nomas līgumu uz zemes gabalu 1.5 ha platībā uz 
pieciem gadiem. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Ilgu Nāckalni, p.k. /……/, dzīvojošu /……/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 004 0152, 1.5 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  
5.5.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.5.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.6.p. Par Skaidrītes Budreckas iesnieguma izskatīšanu 
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Pamats: Skaidrītes Budreckas, p.k. /……/, dzīvojošas /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē 10.12.2010. nr.3-6/1281, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam 0.01 ha platībā uz pieciem 
gadiem. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Skaidrīti Budrecku, p.k. /……/, dzīvojošu /……/, par 
zemes gabalu ar kad.nr. 6492 005 1120, 0.01 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības 
vajadzībām.  
5.6.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.6.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.7.p. Par Monvida Ķera Karzona iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Monvida Ķera Karzona, p.k. /……/, dzīvojoša /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada domē 10.12.2010 Nr. 3-6/1274, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu zemes gabalam  0.2 
ha platībā uz vienu gadu.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Monvidu Ķeru Karzonu, p.k. /……/, dzīvojošu /……/, 
par zemes gabalu ar kad.nr. 6492 006 0824, 0.2 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības 
vajadzībām.  
5.7.2. Līguma darbības laiks līdz 2011.gada 31.decembrim.  
5.7.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.8.p. Par Veltas Jaunzemes iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Veltas Jaunzemes, p.k. /……/, dzīvojošas /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē 16.12.2010.Nr. 3-6/1289, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 0.9 ha platībā pie mājas uz 
pieciem gadiem. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 

5.8.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Veltu Jaunzemi, p.k. /……/, dzīvojošu /……/, par zemes 
gabalu ar kad.nr. 6492 005 0152, 0.09 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
5.8.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.8.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
5.9.p. Par Alda Baruta iesnieguma izskatīšanu 
Pamats: Alda Baruta, p.k. /……/, deklarētā dzīvesvieta /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē 16.12.201.Nr.3-6/1288, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam 0.03 ha platībā un 1.0 ha platībā 
lauksaimniecības vajadzībām uz pieciem gadiem.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
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: 
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5.9.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Aldi Baruti, p.k. /……/, deklarētā dzīvesvieta /……/, par 
zemes gabalu:  

5.9.1.1. „Centra mazdārziņi” ar kad.nr. 6454 004 0361, 0.03 ha platībā, personīgās 
palīgsaimniecības vajadzībām. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās 
vērtības. 
5.9.1.2. „Vībiņu ganības” ar kad.nr. 6454 004 0096, 1.0 ha platībā, lauksaimniecības 
vajadzībām. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

5.9.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.decembrim.  
5.9.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
6.p. 

Par prioritāro ceļu apstiprināšanu Vaiņodes novadā 
(ziņo: O.Jurjevs) 

 
Pamatojoties uz 2009.gada 15.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un 
ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” (izdoti saskaņā ar Likuma „Par autoceļiem” 8.panta otro daļu), 
5. Reģistrācijas un uzskaites nolūkā pašvaldību ceļus iedala šādās grupās: 5.1. A grupa – ceļi, kas 
nodrošina transportlīdzekļu satiksmi starp apdzīvotām vietām vai savieno apdzīvotas vietas ar valsts 
autoceļiem; 5.2. B grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu ne mazāk kā trim 
viensētām; 5.3. C grupa – ceļi, kas nodrošina transportlīdzekļu piebraukšanu zemju īpašumiem vai 
mazāk nekā trim viensētām. 
6. Pašvaldības ceļu un ielu reģistrācijai un uzskaitei pašvaldība sagatavo un iesniedz valsts akciju 
sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā šādus dokumentus: 6.1. pašvaldības ceļu 
sarakstu katrai pašvaldības ceļu grupai saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu; 6.2. pašvaldības ielu 
sarakstu katrai apdzīvotai vietai saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu; 6.3. pašvaldības ceļu 
izvietojuma shēmu (mērogā no 1:50000 līdz 1:20000); 6.4. pašvaldības ielu izvietojuma shēmu 
(mērogā no 1:20000 līdz 1:5000). 
8. Pašvaldības ceļu un ielu izvietojuma shēmas un sarakstus pašvaldība sagatavo divos eksemplāros un 
pirms iesniegšanas reģistrācijai un uzskaitei saskaņo ar Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu. 
9. Saskaņotos pašvaldības ceļu un ielu sarakstus pašvaldība iesniedz valsts akciju sabiedrības “Latvijas 
Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā papīra formā un elektroniski datu nesējā vai nosūta uz reģiona 
nodaļas e-pasta adresi. 
10. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” mēneša laikā pārbauda pašvaldības iesniegtos 
dokumentus un reģistrē pašvaldības ceļus un ielas saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumu. Pēc 
reģistrēšanas vienu pašvaldības ceļu un ielu izvietojuma shēmu un sarakstu eksemplāru glabā valsts 
akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgā reģiona nodaļa, otru eksemplāru – pašvaldība. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu  
 
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. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības ceļu sarakstu (Pielikums Nr.1). 
6.2. Lēmums iesniedzams akciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi”. 

 
II. Finanšu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 

 
7.p.  

Par izcenojumiem ceļu tīrīšanai 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 2010.gada 22.decembra finanšu komitejas lēmumu  
 
Atklāti balsojot: 
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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: 
 
7.1. Apstiprināt sekojošus ceļu tīrīšanas izcenojumus ziemas periodā Vaiņodes novadā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2. Komitejas lēmums iesniedzams Vaiņodes novada grāmatvedībā. 

 
8.p. 

Par štatu darbinieku algām 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Iesniegts „Vaiņodes novada domes Darba algu saraksts no 01.01.2011” projekts (Pielikumā Nr. 2) 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 10 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks,  Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – 3 
(Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Izņemot Kultūras nama apkopēja amata likmi, apstiprināt Vaiņodes novada domes Darba algu no 
01.01.2011 projektu (Pielikums Nr. 2). 
8.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā. 

9.p. 
Par autotransporta izmantošanu Vaiņodes novada pašvaldībā 

(ziņo: V.Jansons) 
 
Izstrādāti noteikumu „ Par autotransporta izmantošanu Vaiņodes novada pašvaldībā” projekts. 
Jautājuma izskatīšana tiek atcelta uz nākamo domes sēdi. 
 

10.p.  
Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā 

(ziņo: V.Jansons) 
 

Piešķirts pabalsts ārkārtas situācijā. 

Traktora K-701 tarifs ziemas periodā 
(sniega stumšana) 

Darba 
minūtes 

Summa (Ls+PVN) 

5 2.50 
10 5.00 
15 7.50 
20 10.00 
25 12.50 
30 15.00 
35 17.50 
40 20.00 
45 22.50 
50 25.00 
55 27.50 
60 30.00 

Traktora T-150 tarifs ziemas periodā 
(sniega stumšana) 

Darba 
minūtes 

Summa (Ls+PVN) 

5 1.50 
10 3.00 
15 4.50 
20 6.00 
25 7.50 
30 9.00 
35 10.50 
40 12.00 
45 13.50 
50 15.00 
55 16.50 
60 18.00 
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11.p.  
Par brīvpusdienu pabalstiem 

(ziņo: V.Jansons) 
 

Pamatojoties uz 2010.gada 22.decembra finanšu komitejas lēmumu  
 
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: 
 
11.1. Piešķirt pusdienu maksas atvieglojumus personām, kuras iesniegušas iesniegumu Vaiņodes 
novada sociālās palīdzības dienestā un atbilst 2010.gada 25.februāra Saistošo noteikumu Nr.12 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” VI nodaļai: 

11.1.1. no 2.klases līdz 4.klasei 100% apmērā no pusdienu maksas; 
11.1.2. no 5.klases līdz 9.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas; 
11.1.3. no 10.klases līdz 12.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi; 
11.1.4. 5-gadnieki, 6-gadnieki 100% apmērā no ēdināšanas izmaksām. 

11.2. Lēmums ir spēkā līdz 2011.gada 31.janvārim. 
11.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 
12.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamatojoties uz 2010.gada 20.decembra finanšu komitejas lēmumu  
 
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: 
 
12.1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem, pašvaldībai parādā neesošiem: 

12.1.1. nestrādājošiem pensionāriem - Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz personu; 
12.1.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni) – par katru bērnu Ls 3.00 (trīs lati 00 
santīmi); 
12.1.3. trūcīgām ģimenēm ar ienākumiem zem Ls 100.00, un ir reģistrējušās nodarbinātības 
dienestā – Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz ģimeni; 
12.1.4. politiski represētām personām - Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz personu; 
12.1.5. invalīdiem - Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) uz personu. 
12.1.6. zeķu adītājiem – 1 gb zeķu pāris – Ls 1.00 (viens lats 00 santīmi). 

12.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 
Plkst. 16 28 Domes sēdi pamet deputāti: Arvīds Desmitnieks, Anda Čerņavska, Sandra Ķempe, Uģis 
Melbārdis. 
 

III. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
 

13.p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu Reinim Drīviņam Kalna ielā 8-1 

(ziņo: V.Jansons) 
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Pamats: Reiņa Drīviņa, p.k. /……/, 2010.gada 02.decembra iesniegums, ar lūgumu piešķirt dzīvokli 
Kalnu ielā 8 – 1 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā”,  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Piešķirt Reinim Drīviņam, p.k. /……/, dzīvokli Kalnu ielā 8 dzīvoklis 1, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov.  
13.2. Reinim Drīviņam slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par 
dzīvojamās platības izmantošanu.  

 
14.p. 

Par 2010.gada 17.novembra sociālā dienesta lēmuma 11.punkta apstrīdēšanu 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Pamats: Jāņa Burņevska, p.k. /……/, dzīvojoša /……/, 2010.gada 22.decembra iesniegums Nr. 3-
6/1306, ar lūgumu pārskatīt 2010.gada 17. novembra Vaiņodes novada sociālā dienesta lēmuma 
11.punktu. Iesniegumam pievienota sociālā dienesta sēdes protokola izraksta kopija. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Uzdot Vaiņodes novada sociālam dienestam atkārtoti izskatīt Jāņa Burņevska iesniegumu par 
malkas piešķiršanu.    
 

15.p. 
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības 

attīstības investīciju projekta īstenošanai 
(ziņo: V.Jansons) 

 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Zigmunds Mickus, Visvaldis Jansons, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Pamatojoties uz likumā „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļā  noteikto funkciju „organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;” Vaiņodes novada dome sniedz ar ūdenssaimniecību saistītos 
pakalpojumus Vībiņu ciema teritorijā: 

15.1.1. ūdens ieguve un sagatavošana, dzeramā ūdens padeve tīklā un piegāde 
patērētājiem; 
15.1.2. notekūdeņu savākšana, novadīšana tīklā, notekūdeņu attīrīšana. 
15.1.3.pakalpojumam piemērot Embūtes pagasta padomes 2008. gada 28.novembra sēdē 
noteiktos izcenojumus.  

15.2. Apstiprināt SIA „BM projekts” izstrādāto un 2010. gadā iesniegto tehniski ekonomisko 
pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Vaiņodes  novada Vībiņu  ciemā”, kas paredz sistēmas 
attīstību apdzīvotā vietā ar iedzīvotāju skaitu – 286 iedzīvotāji. 
15.3. Apstiprināt izstrādātā Tehniski ekonomiskā pamatojuma otro  alternatīvu kanalizācijas sistēmas 
sakārtošanai, kas paredz divu sistēmu rekonstrukciju un divu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
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rekonstrukciju: 
15.4. Apstiprināt Tehniski ekonomiskajā pamatojumā „Ūdenssaimniecības attīstība Vaiņodes novada 
Vībiņu ciemā” izstrādāto  investīciju projekta finanšu plānu: 

Rādītāji  LVL  
Finansējums, kopā  421 369.54  
t.sk. Attiecināmām izmaksām  345 384.87  
   Pašvaldības budžets/ kredīts  51 807.73  
   ERAF finansējums  293 577.14  
Cits (norādīt)  0.00  
Neattiecināmām izmaksām (PVN (22%) 75 984.67  
 
15.5. Realizēt Tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku. 
15.6. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): 

 

Nr. Komponentes nosaukums 
Izvēlētā prioritātes 

numurs 

Ū1 Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 1 

Ū2 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 2 

K1 Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija – 
centra NAI, izbūvējot jaunas 

3 

K2 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija esošajiem 
patērētājiem centra sistēmai 

4 

K3  Jaunu NAI izbūve  - Uzvaras ielā 3 5 

K4.1. Kanalizācijas tīklu izbūve mazajai sistēmai ar 40 
jauniem pieslēgumiem 

6 

K4.2. Veco tīklu rekonstrukcija mazajai sistēmai 7 

S1 Skolas sistēmas iekonservēšana 8 

 
 
15.7. Par projekta koordinatoru nozīmēt Oskaru Zveju, kuram uzdot organizēt investīciju projekta 
sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un 
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam. 
 
 
Sēdi beidz: 1700 
 
 
Sēdes vadītājs:       V.Jansons 
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Sēdes protokolētājs:      E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts: 2011.gada 06.janvārī 
 
 


