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32. 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību 

izsoles komisijas sastāvā 

Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 10.augustā saņemts Gražinas Ķervijas 

iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1444) ar lūgumu atbrīvot viņu no pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētājas vietnieces pienākumu pildīšanas, jo darba 

dēļ nav iespējams piedalīties sēdēs. 

Priekules novada pašvaldībā 2015.gada 14.augustā saņemts Vaidas Šefleres 

iesniegums (reģ.Nr.2.1.3/1463) ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākumiem pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijā. 

Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 

komisijas nolikuma 1.2.punkts nosaka, ka šo komisiju izveido, tās skaitlisko sastāvu ne mazāk 

kā 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā un personālsastāvu nosaka, veic izmaiņas tās sastāvā un 

izbeidz tās darbību ar Priekules novada pašvaldības domes lēmumu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Priekules 

novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikuma 

1.2.punktu, atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis 

Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, 

Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ:   

 

1. Atbrīvot Gražinu ĶERVIJU no Priekules novada pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa (komisijas 

priekšsēdētājas vietnieces) pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 31.augustu. 

 

2. Atbrīvot Vaidu ŠEFLERI no Priekules novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas 

un nomas tiesību izsoles komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 

31.augustu. 

 

3. Ar 2015.gada 1.septembri iekļaut Priekules novada pašvaldības īpašumu 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā Priekules novada 

pašvaldības grāmatvedi Ilzi SOKOLOVSKU un Priekules novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vietnieci Ivetu KALNENIECI. 
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Lēmums izsūtāms: 

1 eks. I.Juškevičai; 

1 eks. pašvaldības īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                        A.Cīrulis 

 


