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LATVIJAS  REPUBLIKA 

 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 

 

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435, 

 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr. 5 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2015.gada 9. martā 

 

Sēde sasaukta: plkst. 800 

 

Sēdi atklāj: plkst. 800 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti : Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Zigmunds Mickus, Teodors Roze 

 

Nepiedalās: Sandra Grosberga ( pamatdarba dēļ ), Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Oļegs Jurjevs. 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: nav 

 

Darba kārtībā: 

1. Par pabalstu politiski represētajam personām Vaiņodes novadā 

2. Par Vaiņodes pagasta padomes 2007. gada 9. marta sēdes lēmuma, protokols Nr. 4, 12. punkts 

“Par muzeja izveidošanu” atcelšanu. 

3. Par NĪ “ …… “, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sadalīšanu 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, 

Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot papildpunktu: 

4. Par  Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona komandējumu 

 

mailto:dome@vainode.lv
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1.p. 

Par pabalstu politiski represētajam personām Vaiņodes novadā 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 

šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Vitauts Pragulbickis, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors 

Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1.  Piešķirt Vaiņodes novadā deklarētajām politiski represētajām personām pabalstu EUR 20.00 

( divdesmit euro, 00 centi) apmērā katram no Sociālā budžeta. 

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Sociālā dienestā. 
 

2.p. 

Par Vaiņodes pagasta padomes 2007. gada 9. marta sēdes lēmuma, protokols Nr. 4, 12. punkts  

“ Par muzeja izveidošanu” atcelšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Ar  2007.gada 9. marta Vaiņodes pagasta padomes lēmumu, Protokols Nr. 4, 12. p. tika nolemts izveidot 

Vaiņodes novadpētniecības muzeju. Saskaņā ar Muzeja likuma 9.panta pirmo daļu, pašvaldības muzejam 

ir pienākums ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Tas nav izdarīts. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, 

ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību 

kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Vitauts Pragulbickis, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors 

Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Atcelt Vaiņodes pagasta padomes 2007. gada 9. marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4, 12. punktu  

“ Par muzeja izveidošanu”. 

 

3.p. 

Par NĪ “…..”, kad apz. ……, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. sadalīšanu 

/ziņo V. Jansons/ 

 

Pamats: …. p.k….., dzīvojoša “….., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 06.03.2015. 

Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/212, ar vēlmi atdalīt no nekustamā īpašuma ar kad. 

Nr. ….., zemesgabalu ar kad. apz. …., 16.3 ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam ar kad. apz. ……, 

piešķirt nosaukumu “Mežkalni” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība, NĪLM: 0201.  

Konstatēts: NĪ …..”, ar kad. Nr. …., kopējā platībā: 64,07 ha, kurš sastāv no trīs atsevišķiem 

zemesgabaliem: ar kad. apz. …, 16.3 ha platībā, ar kad. apz. ….., 42.38 ha platībā un zemesgabala ar kad. 

apz. ….., 5.39 ha platībā. Īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder ½ domājamā daļa …. un ½ domājamā 

daļa …. ….. rakstiski devusi savu piekrišanu īpašuma sadalīšanai. Atdalāmais zemesgabals ar kad. apz. ….. 
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sastāv no: 15.7 ha meža zemes, 0.2 ha zemes zem ūdens un 0.4 ha citas zemes.  

Pamatojoties uz „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. panta trešās daļas 1.p. 

nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes 

vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zem 

es 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).  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Vitauts Pragulbickis, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors 

Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “….”, kad. Nr. …., kopējā platība 64.07 ha, 

zemesgabalu ar kad. apz. …., 16.3 ha platībā. 

3.1.2. Atdalītajam zemesgabalam ar kad. apz. …., 16.3 ha platībā piešķirt nosaukumu “Mežkalns”, noteikt 

zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 0201. 

1.1.3. Nekustamajam īpašumam  ar kad. Nr. ….., 47.77 ha platībā, saglabāt nosaukumu “….”, zemes 

lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 

3.1.4. Zemes ierīcības projekts nav nepieciešams. 

3.1.5. Lēmuma izrakstam pievienojama klāt skice. 

3.1.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

 

4.p. 

Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona komandējumu 

/ziņo: Z. Mickus/ 

 

Pamats: Kurzemes plānošanas reģiona organizētais pašvaldību pārstāvju pieredzes apmaiņas un sadarbības 

brauciens uz Lietuvu ( Anikšai, Ukmerģe), no  2015.gada 16. marta  līdz 2015. gada 18. martam (ieskaitot). 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 5 (Vitauts Pragulbickis, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – 

nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Balsojumā nepiedalās Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 

11.pants, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Komandēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju VISVALDI JANSONU, p.k. ……,  uz Lietuvu 

( Anikšai, Ukmerģe), dalībai pieredzes apmaiņā no  2015.gada 16. marta  līdz 2015. gada 18. martam 

(ieskaitot). 

 

4.2. Uzdot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM p.k. …… pildīt 

Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona prombūtnes 
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laikā . 

 

4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 820 

Sēdes vadītājs:   /personīgais paraksts/                V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:  /personīgais paraksts/                             I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 11. martā 

 


