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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr. 6 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2016.gada 14. martā 

Sēde sasaukta: plkst. 1630 

Sēdi atklāj: plkst. 1630 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – pašvaldības sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Aigars 
Dīks, Teodors Roze, Zigmunds Mickus 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ )  

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektors Egils Juzups  
 
Darba kārtībā: 

1. Par 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmuma atcelšanu, protokols Nr. 4., 6.p." Par zemesgabala ar 
nosaukumu  “Klintis” nomas tiesību izsoles  noteikumu projektu" 

2. Par 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmuma atcelšanu, protokols Nr. 4.,7.p. " Par zemesgabala ar 
nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” nomas tiesību izsoles noteikumu projektu" 

3. Par 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmuma atcelšanu, protokols Nr. 4.,10.p." Par zemesgabala ar 
nosaukumu “Garnizons” zemes nomas tiesību izsoles noteikumu projektu" 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Teodors 
Roze, Zigmunds Mickus) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības. 
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1.p. 
Par 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmuma atcelšanu, protokols Nr. 4., 6.p." Par zemesgabala 

ar nosaukumu  “Klintis” nomas tiesību izsoles  noteikumu projektu" 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

11.03.2016. Vaiņodes novada pašvaldībā iesniegts izpilddirektora Egila Juzupa ziņojums. Ziņojumā 
minēts, ka apsekojot iznomājamos zemes gabalus dabā konstatēts, ka uz iznomātā zemes gabala ir 
izveidojušies apaugumi, koku diametrs pārsniedz 12 cm , kā  dēļ zeme nav izmantojama lauksaimniecībā , 
kā arī nav veikta zemes gabala instrumentāla uzmērīšana nepieciešams atcelt nomas tiesību izsoli . 
 
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 – 8 (Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Teodors 
Roze, Zigmunds Mickus) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Atcelt 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmumu protokols Nr. 4., 6.p." Par zemesgabala ar 
nosaukumu  “Klintis” nomas tiesību izsoles  noteikumu projektu" un veikt zemes gabalu instrumentālu 
uzmērīšanu 
1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
 

2.p. 
Par 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmuma atcelšanu, protokols Nr. 4.,7.p. " Par zemesgabala 
ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” nomas tiesību izsoles noteikumu projektu" 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

11.03.2016. Vaiņodes novada pašvaldībā iesniegts izpilddirektora Egila Juzupa ziņojums. Ziņojumā 
minēts, ka apsekojot iznomājamos zemes gabalus dabā konstatēts, ka uz iznomātā zemes gabala ir 
izveidojušies apaugumi, koku diametrs pārsniedz 12 cm , kā  dēļ zeme nav izmantojama lauksaimniecībā , 
kā arī nav veikta zemes gabala instrumentāla uzmērīšana nepieciešams atcelt nomas tiesību izsoli . 
 
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 – 8 (Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Teodors 
Roze, Zigmunds Mickus) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Atcelt 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmumu protokols Nr. 4.,7.p. " Par zemesgabala ar 
nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” nomas tiesību izsoles noteikumu projektu" un veikt 
zemes gabalu instrumentālu uzmērīšanu 
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
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3.p. 
Par 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmuma atcelšanu, protokols Nr. 4.,10.p." Par 

zemesgabala ar nosaukumu “Garnizons” zemes nomas tiesību izsoles noteikumu projektu" 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

11.03.2016. Vaiņodes novada pašvaldībā iesniegts izpilddirektora Egila Juzupa ziņojums. Ziņojumā 
minēts, ka apsekojot iznomājamos zemes gabalus dabā konstatēts, ka uz iznomātā zemes gabala ir 
izveidojušies apaugumi, koku diametrs pārsniedz 12 cm , kā  dēļ zeme nav izmantojama lauksaimniecībā , 
kā arī nav veikta zemes gabala instrumentāla uzmērīšana nepieciešams atcelt nomas tiesību izsoli . 
 
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 – 8 (Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Teodors 
Roze, Zigmunds Mickus) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1. Atcelt 25.02.2016. Vaiņodes novada domes lēmumu protokols Nr. 4.,10.p." Par zemesgabala ar 
nosaukumu “Garnizons” zemes nomas tiesību izsoles noteikumu projektu" un veikt zemes gabalu 
instrumentālu uzmērīšanu 
3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 1645 

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                                         V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                                I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada 21. martā. 

 
 


