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SĒDES  PROTOKOLS 

 

Nr.13 

Priekules novadā              

2019.gada 26.septembrī                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00 

Sēdi atklāj plkst. 9:00 

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                                 Vija Jablonska 

Protokolē –  pašvaldības sekretāre        Daiga Tilgale 

                 

 

Piedalās – 

Deputāti: Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde, 

Vija Jablonska, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis (ierodas uz sēdi plkst.10:00, no 39.-43.jaut.), 

Toms Šteins 

 

Sēdē nepiedalās-deputāts Mārtiņš Mikāls (aizņemts darbā), deputāts Gatis Volkevičs (nav 

informējis), deputāte Tatjana Ešenavlde (aizņemta darbā) 

 

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija 

Andersone, Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa,  juriste Ināra Avotiņa, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Krīstīne Dundure, nekustamo īpašumu speciāliste Marina 

Kokovihina, nekustamo īpašumu speciāliste Ilze Lācīte 

 

Uzaicināts: SIA ‘’Priekules nami’’ tehniskais direktors R.Mickus 

 

Informācijas 

 

SIA ‘’Priekules nami’’ tehniskais direktors R.Mickus -  visa informācija ir mājaslapā, sadarbībā 

ar VARAM ir arī viņu sagatavots materiāls. Šie noteikumi attiecas uz ikvienu mājsaimniecību, 

kas pieslēgusies centrālajai kanalizācijas sistēmai. Projekts tiek finansēts ar ES fondu atbalstu, 

jo tas kanalizāciju sistēmu attīrīšana un novadīšana tieši ietekmē vidi. 

Nav pareizi, ka noteikumos neesam nodalījuši mazos pagastus, kuros iedzīvotāju skaits ir 

mazāks par 100. 

V.Jablonska- kādas darbības konkrēti jāveic iedzīvotājam, kura mājsaimniecība pieslēgusies 

pie centralizētās kanalizācijas sistēmas? 

R.Mickus-jāsāk ar to, ka jāreģistrē. Šim nolūkam ir sagatavota veidlapa, kura jāaizpilda un 

jānosūta uz SIA ‘’Priekules nami’’ e-pastu, vai arī jāaiznes personīgi. 



K.Dundure- ierosina nākošā mēneša izdevumā pievienot atsevišķu informāciju uz lapas, kurā 

nodrukāts, kādas darbības jāveic un kur vērsties (ja nepieciešams) pēc palīdzības. 

R.Mickus- ir nepilnība noteikumos arī tā, ka neesam noteikuši no cik iedzīvotājiem ciemos 

nebūs jāveic šī reģistrācija. Skaidrs, ka nekāda piesārņošana nenotiek, ja ciemā ir viena vai 

divas ielas. 

V.Jablonska- mazciems ir līdz 50 iedzīvotājiem. 

T.Šteins- saprotu, ja ir septiķis, tad reģistrācija nav jāveic. 

R.Mickus-ar septiķiem nav viennozīmīgi, jo Priekulē ir 2-3 mājsaimniecības, kurās septiķi 

atbilst prasībām. 

 

V.Jablonska ierosina noņemt no darba kārtības 6.darba kārtības jautājumu ‘’Par nekustamā 

īpašuma ‘’Jaunie Baloži’’, Bunkas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu’’. 

Izsakās: 

V.Jablonska- tas ir pašvaldības īpašums, kas pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešams. 

Ierosinu nodot šo īpašumu atsavināšanai un iesniedzējam nosūtīt starpatbildi. 

I.Avotiņa- par māju neviens neinteresējas, arī potenciālie mantinieki, kuri var pierādīt 

īpašumtiesības. 

T.Šteins- kamēr nav sakārtots jautājums par ēkas piederību, varam zemi iznomāt. 

V.Jablonska- ierosina noņemt jautājumu no darba kārtības, un skatīt oktobra tautsaimniecības 

un attīstības komitejas sēdē. 

 Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba 

kārtības, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Toms 

Šteins, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; 6.jautājums no darba kārtības tiek 

noņemts. Uzdot nekustamo īpašumu speciālistiem sagatavot variantus par turpmākajām 

darbībām ar šo īpašumu un izskatīt oktobra tautsaimniecības un attīstības komitejas 

sēdē. 

 

Darba kārtības apstiprināšana 

  

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā: 

 

 Par pašvaldības kustamās mantas –meža cirsmas, nekustamajā īpašumā ‘’Zēri’’, Kalētu 

pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai. 

 Par nekustamā īpašuma ‘’Pīpenes’’, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 Par nedzīvojamas telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību ‘’Zilais lakatiņš’’. 

 Par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam. 

 Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Jaunpauzeri’’, 

Kalētu pagastā. 

 Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Ābolīši’’, kadastra 

apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā. 

 Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā 

Nr.69 ‘’Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu’’. 

 Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX. 

 Par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/23 un Nr.2.3.4/24 pagarināšanu XX. 

 Par zemes ‘’Dzirnavas’’ un ‘’Lauvas’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX. 



 Par grozījumu apstiprināšanu ‘’Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības 

komisijas nolikumā’’. 

 Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020.mācību 

gadam. 

 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA 

‘’Priekules nami’’. 

 Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020.mācību gadam projekta 

‘’Celies, velies, ripo droši!’’ ietvaros. 

 Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu 

no 2019.gada septembra. 

 Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada iz-

glītības iestādēm no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam. 

 

 

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot PAR 

– 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Toms Šteins, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un 

darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta. 
 

 

Darba kārtība: 

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

1. Par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību’’ 

apstiprināšanu. 

2. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019.gadam grozījumiem. 

3. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 ‘’Par 

pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, 

Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’. 

4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Kāļi’’, Priekules pagasts, Priekules novads. 

5. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, Priekule, 

Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu 

soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

6. Par 19.10.2009.zemes nomas līguma Nr.33/2009 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā. 

7. Par šķūnīša Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX. 

8. Par nekustamā īpašuma ‘’Pagasta meži’’, Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu 

atsavināšanai. 

9. Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas 

ierosinājumu. 

10. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules novads, 

atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

11. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7, 

Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

12. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, Priekules 

novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0083, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada 

pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

13. Par nekustamā īpašuma ‘’Zvaguļi’’, Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu 

atsavināšanai. 



14. Par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē. 

15. Par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu. 

16. Par nekustamā īpašuma ‘’Mežgaļi’’, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas 

ierosinājumu. 

17. Par zemes Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 003 

0109 iznomāšanu XX. 

18. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –kadastra apzīmējums 6415 003 0109 

Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada 

pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

19. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada 

pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu ‘’Virgas skola’’, Virgas pagasts, Priekules 

novads. 

 
 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

20. Par zemes ierīcības projekta ‘’Ķīļi’’, Bunkas pag., Priekules nov., apstiprināšanu. 

21. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 pagarināšanu z/s ‘’Mašīnisti’’. 

22. Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Pie Saules iela 10’’, Tadaiķi, Bunkas pag., 

Priekules nov., XX. 

23. Par nedzīvojamās telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX. 

24. Par zemes ‘’Mētras’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 003 

0005 iznomāšanu XX. 

25. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0112, 

Gramzdas pagastā, Priekules novadā. 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi 
26. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2018.gada 11.septembrī apstiprinātajā 

‘’Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada 

pašvaldības izglītības iestādēs’’. 

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 
27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

Komitejās neizskatītie jautājumi 

28. Par pašvaldības kustamās mantas –meža cirsmas, nekustamajā īpašumā ‘’Zēri’’, Kalētu 

pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai. 

29. Par nekustamā īpašuma ‘’Pīpenes’’, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

30. Par nedzīvojamas telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību ‘’Zilais lakatiņš’’. 

31. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam. 

32. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Jaunpauzeri’’, Kalētu 

pagastā. 

33. Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Ābolīši’’, kadastra apzīmējums 

6464 004 0067, Kalētu pagastā. 

34. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra lēmumā 

Nr.69 ‘’Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas izveidošanu’’. 

35. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX. 

36. Par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/23 un Nr.2.3.4/24 pagarināšanu XX. 

37. Par zemes ‘’Dzirnavas’’ un ‘’Lauvas’’, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX. 

38. Par grozījumu apstiprināšanu ‘’Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības 

komisijas nolikumā’’. 

39. Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020.mācību 

gadam. 



40. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem ar SIA 

‘’Priekules nami’’. 

41. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 2019./2020.mācību gadam projekta 

‘’Celies, velies, ripo droši!’’ ietvaros. 

42. Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta apstiprināšanu no 

2019.gada septembra. 

43. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglī-

tības iestādēm no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam. 

 

 

V.Jablonska- tā kā uz sēdi ieradies SIA ‘’Priekules nami’’ tehniskais direktors,  ierosinu izskatīt 

darba kārtības 40.jautājumu ‘’ Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma 

sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’’’. 

 

 Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Toms Šteins, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; deputāti nolemj izskatīt sēdes darba kārtības 

40.jautājumu. 
 

40. 

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma sakārtošanas darbiem 

ar SIA ‘’Priekules nami’’ 

(lēmums Nr.525) 
Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 25.septembrī Priekules novada pašvaldība saņēma  SIA “Priekules nami” 

valdes locekles iesniegumu par īres maksas (peļņas) izlietojuma izmantošanu dzīvokļa īpašuma 

Nr.36, Liepājas iela 5b, Priekule, Priekules novads 6 (sešu) logu nomaiņai. 

 

Izsakās: 

R.Mickaus- tāmes kopējā summa ir 1238, 94 EUR. Paredzēts nomainīt 6 konstrukcijas 

ar visu komplektāciju-ailēm, palodzēm. 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta 

pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 1. un 9.punktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; 

Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvokļa īpašuma 

sakārtošanas darbiem ar SIA ‘’Priekules nami’’. 
 

 

1. 

Par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites kārtību’’ 

apstiprināšanu 

(lēmums Nr.486) 
Ziņo: A.Cīrulis 

Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība 

budžeta iestādēs” spēkā stāšanos 2019. gada 01. janvārī, un Ministru kabineta noteikumu Nr. 

1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” spēka zaudēšanu 2018. 



gada 31. decembrī, ir veikta noteikumu “Par Priekules novada pašvaldības grāmatvedības 

uzskaites kārtību” aktualizācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.  

Atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, 

Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par noteikumu ‘’Par Priekules novada pašvaldības 

grāmatvedības uzskaites kārtību’’ apstiprināšanu. 
 

  

2. 

Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2019. gadam 

grozījumiem  

(lēmums Nr.487) 

 

Ziņo: A.Cīrulis 

 

Sakarā ar 2019./2020. gada apkures sezonas tuvošanos un bažām, ka apkures 

pakalpojumu nenodrošinās SIA “Priekules Siltumtīkli”, tiek plānots, ka apkure pašvaldības 

administrācijas ēkā, sociālā atbalsta centrā un Priekules kultūras namā tiks nodrošināta no 

pašvaldības administrācijas katlu mājas. Priekules vidusskolu un Priekules daudzfunkcionālo 

sporta halli ar apkuri nodrošinās no Priekules vidusskolas katlu mājas. Tādēļ nepieciešams 

amatu un amatalgu sarakstā atjaunot amata vietas “Katlu kurinātājs”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 

11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 

2019. gadam grozījumiem. 

 

3. 

Par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes lēmumā Nr.1 “Par 

pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, 

Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos” 

(lēmums Nr.488) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Pašvaldībā saņemts iesniegums no dzīvojamās mājas “Gaismas”, Virgas pagastā, 

iedzīvotājiem par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu no 0,24eur/m2 (bez PVN) uz 0,30 

eur/m2 (bez PVN). Maksas paaugstināšanu vēlas, jo nepieciešami lielāki ieguldījumi 

dzīvojamās mājas turpmākajā apsaimniekošanā.  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta b apakšpunktu un likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 

Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms 

Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par grozījumiem 2017. gada 26. janvāra Priekules novada domes 

lēmumā Nr.1 “Par pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas 

noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Priekules un Virgas pagastos’’. 

 

 

 



4. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kāļi”, Priekules pagasts,  Priekules 

novads 

(lēmums Nr.489) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 

Ar 2018. gada 29. novembra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.557 

nekustamais īpašums nodots atsavināšanai. Nosacītā cena tika noteikta 8021,00 EUR. 

Izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēts viens dalībnieks SIA 

“Jaunie Akmentiņi” un saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā 

īpašuma pirkuma līgumu par izsoles sākumcenu 8021,00 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

36.panta pirmo daļu, „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot 

PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma 

noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kāļi”, 

Priekules pagasts,  Priekules novads. 

 

5. 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības iela 41, 

Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(lēmums Nr.490) 

 

Ziņo: A.Cīrulis 

 

Ar 2019. gada 27. jūnija Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.315 

apstiprināta nekustamā īpašuma Brīvības iela 41, Priekulē atsavināšanas izsoles rīkošana, 

pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli izsoles noteikumi un nosacītā cena 8100,00 EUR. 

 Izsludinātajā termiņā nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu 

un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 

(Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte 

Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  

nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Brīvības iela 41, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 003 0146, pirmās 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 

6. 

Par 19.10.2009.zemes nomas līguma Nr.33/2009 termiņa pagarināšanu  S.Karbauskai, 

Kalētu pagastā 

(lēmums Nr.491) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 



2019.gada 11.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX 

iesniegums, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes “Dižāboli” 0,8 ha 

platībā, nomu Kalētu pagastā. 

Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 30.4., 53. un 56.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vija Jablonska, Ainars 

Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par 19.10.2009.zemes nomas līguma Nr.33/2009 termiņa 

pagarināšanu  XX, Kalētu pagastā. 

 

 

7. 

Par šķūnīša Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov. iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.492) 
Ziņo: A.Cīrulis 

2019.gada 11.septembrī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, 

Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1634-S, ar lūgumu iznomāt šķūnīti Nr.8 

Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pagastā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta 

otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija 

Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, 

Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par šķūnīša Miera ielā 2A, Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules 

nov. iznomāšanu XX. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma  „Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu 

atsavināšanai 

(lēmums Nr.493) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Nekustamais īpašums „Pagasta meži”, Priekules pagasts, Priekules novads, kadastra nr. 

6482 007 0049 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000507068 uz Priekules novada pašvaldības vārda. Pašvaldībai nekustamais īpašums 

nav nepieciešams tās funkciju veidošanai un ir ierosināts to atsavināt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas 

personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, , 5.panta pirmo daļu,, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  „Pagasta meži”, Priekules pagasts, 

Priekules nov. nodošanu atsavināšanai. 
 



 

9. 

Par nekustamā īpašuma  Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas 

ierosinājumu 

             (lēmums Nr.494) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Nekustamais īpašums Tirgoņu iela 1, kadastra Nr. 6415 003 0196 – 2500 m2 platībā, 

Priekulē, Priekules novadā, reģistrēts uz Priekules novada pašvaldības vārda. Pašvaldībai 

nekustamais īpašums nav nepieciešams tās funkciju veidošanai un ir ierosināts to atsavināt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas 

personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot 

PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Tirgoņu iela 1, Priekule, Priekules nov. 

atsavināšanas ierosinājumu. 

 

 

10. 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Tirgoņu iela 1, Priekule , Priekules 

novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

(lēmums Nr.495) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0195  

– 2500 m2 platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 3175,00 

EUR . 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.pantu, 8.panta trešo 

daļu, 10.panta pirmo daļu un 22.07.2019. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 

11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma  Tirgoņu iela 1, 

Priekule , Priekules novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 
 

 

 

 

11. 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 7, 

Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr.496) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 05.09.2019. iesniegums ar lūgumu nodot 

atsavināšanai dzīvokli Liepājas 7-12,  Priekulē. 



Nekustamais īpašums Liepājas iela 7, Priekulē reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu 

nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā uz Priekules novada pašvaldības vārda.  

 Dzīvoklim Nr.12 nav izveidots dzīvokļa īpašums.        

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un 

kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē 

zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa 

īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.12 dzīvojamajā 

mājā Liepājas iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

 

 

12. 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Liepājas iela 20, Priekule, 

Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6415 001 0083, atzīšanu par piekrītošu 

Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada 

pašvaldības vārda 

(lēmums Nr.497) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, 

Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS 

-  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Liepājas iela 

20, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējumu 6415 001 0083, atzīšanu par 

piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules 

novada pašvaldības vārda. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma  „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules nov. nodošanu 

atsavināšanai 

                               (lēmums Nr.498) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Nekustamais īpašums „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules novads, reģistrēts 

Kurzemes rajona tiesas Priekules pagasta zemesgrāmatas nodalījumā uz Priekules novada 

pašvaldības vārda. Pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams tās funkciju veidošanai 

un ir ierosināts to atsavināt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas 

personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot 

PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 



pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  „Zvaguļi”, Priekules pagasts, Priekules 

nov. nodošanu atsavināšanai. 
 

14. 

Par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē 

(lēmums Nr.499) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Ar 30.05.2019. Priekules novada pašvaldības domes lēmuma Nr.7, 4.punktu zemes 

vienība  Parka iela 13, Priekulē, ieskaitīta pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Nekustamo  īpašumu 

nepieciešams uzņemt pašvaldības bilancē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta 

iestādēs”, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Parka iela 13, Priekule, Priekules nov., 

uzņemšanu bilancē. 
 

15. 

Par nekustamā īpašuma  Parka iela 13, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas 

ierosinājumu 

(lēmums Nr.500) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Nekustamais īpašums Parka iela 13,  0,259 ha platībā, Priekulē, reģistrēts Kurzemes 

rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā uz Priekules 

novada pašvaldības vārda. Pašvaldībai nekustamais īpašums nav nepieciešams tās funkciju 

veikšanai un ir ierosināts to atsavināt. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas 

personas  mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, atklāti balsojot 

PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Parka iela 13, Priekule, Priekules nov. 

atsavināšanas ierosinājumu. 
 

 

 

 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma “Mežgaļi”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas 

ierosinājumu        

(lēmums Nr.501) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

2019.gada 28.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Inerto materiālu 

serviss”, reģ.Nr.42103025829, valdes priekšsēdētāja JXX un valdes locekļa XX 20.08.2019. 



iesniegums, ar lūgumu atsavināt nekustamo īpašumu “Mežgaļi” ar kadastra Nr. 6458 001 0206 

, Gramzdas pagastā. 

Nekustamais īpašums “Mežgaļi”, kadastra Nr. 64580010206, Gramzdas pagastā ir 

pašvaldībai piederošs un sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6458 001 0206 – 4,0 ha platībā. 

Gramzdas pagasta pārvalde 2016.gadā izstrādājusi būvprojektu “Kuršu laukums” 

izveidošanai. Projekta realizācija paredzēta uz augstāk minēto zemes vienību kā aktīvās atpūtas 

un pulcēšanās vieta. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.apakšpunktu viena no 

pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 

un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo 

zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu 

pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). 

Minētais zemes gabals ir nepieciešams pašvaldību funkcijas izpildei. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...) un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 

Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms 

Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

17. 

Par zemes Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6415 

003 0109 iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.502) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi ēku 

uzturēšanai  Brīvības ielā 36A, Priekulē 1700 m2 platībā. Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā 

māja, kas reģistrēta Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas 

zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000581922 uz XX vārda.  Ar XX nav noslēgts zemes  nomas 

līgums. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par zemes Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov.,  ar 

kadastra apzīmējumu 6415 003 0109 iznomāšanu XX. 

 

18. 

   Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra apzīmējums 6415 003 

0109  Brīvības iela 36A , Priekule , Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības 

vārda 

(lēmums Nr.503) 
Ziņo: A.Cīrulis 



 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, 

Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS 

-  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - kadastra 

apzīmējums 6415 003 0109  Brīvības iela 36A , Priekule , Priekules novads, atzīšanu par 

piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules 

novada pašvaldības vārda. 
 

19. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada 

pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu “Virgas skola”, Virgas pagasts, Priekules 

novads 

(lēmums Nr.504) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Ar 2019. gada 29. augusta Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr.468 pirmajā 

mutiskajā nomas tiesību izsolē ar augšupejošu soli nodota Priekules novada pašvaldībai 

piederoša zemes vienības daļa “Virgas skola”, Virgas pagastā, 3,0 ha platībā, apstiprināta 

nomas tiesību izsoles objekta sākumcena un izsoles noteikumi. Izsoles sākumcena 68,00  EUR 

par 1 ha gadā bez PVN. Uz izsoli ieradās viens izsoles dalībnieks. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 01. jūlija noteikumiem Nr.350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 40.punktu un 43.punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 

11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu 

par Priekules novada pašvaldībai piederošo zemes vienības daļu “Virgas skola”, Virgas 

pagasts, Priekules novads. 
 

20. 

   Par zemes ierīcības projekta  „Ķīļi”, Bunkas pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu 

(lēmums Nr.505) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

            Priekules novada pašvaldības domē 05.09.2019. saņemts SIA ,,TOPO Libau”, 

Reģistrācijas numurs 42103042477 zemes ierīcībā sertificētās personas Ilzes Kļaviņas, 

iesniegums ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par 

nekustamā īpašuma ”Ķīļi”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6446 007 0057  zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 007 0057 sadalīšanu.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu , kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, 

Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS 

-  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 



 

pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta ‘’Ķīļi’’, Bunkas pag., Priekules nov., 

sadalīšanu. 
 

21. 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/73 pagarināšanu z/s Mašīnisti 

(lēmums Nr.506) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Mašīnisti, īpašnieka XX 28.08.2019. 

iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/73  uz daļu no zemes „Bunkas”, 

Bunkas pagastā, 4,10  ha platībā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada 

pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu 

un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/73 pagarināšanu z/s Mašīnisti. 
 

 

22. 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, Tadaiķi , Bunkas pag., 

Priekules nov.,  XX 

(lēmums Nr.507) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums ar lūgumu 

iznomāt daļu no zemes ar nosaukumu „Pie Saules iela 10 ”, Bunkas pagastā, sakņu dārza 

vajadzībām. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 29.,30., punktiem, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības „Pie Saules iela 10 ”, 

Tadaiķi , Bunkas pag., Priekules nov.,XX. 
 

 

 

23. 

Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX 

(lēmums Nr.508) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

05.09.2019. Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā 

lūgts iznomāt kūtiņu 24,10 m2 platībā. Nomas telpas atrodas Krasta iela 3, Bunkas pagastā. 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu 

ar XX. 

 

24. 

Par zemes “Mētras”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 003 

0005 iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.509) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 29.08.2019. iesniegums  ar lūgumu iznomāt  

zemi  “Mētras”, Priekules pagastā 2,00 ha platībā ēku uzturēšanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par zemes “Mētras”, Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra 

apzīmējumu 6482 003 0005 iznomāšanu XX. 
 

 

25. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 

0112, Gramzdas pagastā, Priekules novadā 

(lēmums Nr.510) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Izskatot jautājumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai, konstatēts, ka 

pašvaldībai pieder zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0112, kura ietilpst 

nekustamā īpašuma “Lejiņas”, kadastra Nr.6458 002 0112, Gramzdas pagastā sastāvā.  

 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6458 002 0112  13,03 ha platībā, no tiem 7,85 

ha mežs, Gramzdas pagastā noteikts un Nekustamā īpašuma Valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība, kods NĪLM 0101. Faktiskā lietošana ir meža zeme. Noteiktais zemes 

lietošanas mērķis neatbilst faktiskajai lietošanai. Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības 

teritorijas plānojumu zemes vienība atrodas meža teritorijā.  

pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6458 002 0112, Gramzdas pagastā, Priekules novadā. 

 

26. 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2018.gada 11.septembrī apstiprinātajā  „ 

Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” 



 (lēmums Nr.511) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 Ir izteikts priekšlikums mainīt 2018.gada 11.septembrī apstiprināto “Kārtību, kādā no 

pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības 

iestādēs”, nosakot, ka pirmsskolas grupu var atvērt, ja ir vismaz 10 izglītojamie. Ar šī gada 

1.septembri Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" pirmsskolas grupu apmeklē 

8 bērni. Lai saglabātu pirmsskolas izglītības pieejamību Gramzdā, ir jāmaina noteikumi. Pašlaik 

15.punktā ir noteikts, ka minimālais izglītojamo skaits pirmsskolas grupā (t.sk. skolēnu 

brīvdienās), kuru finansē pašvaldība, ir 10 izglītojamie. 

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 2018.gada 

11.septembrī apstiprinātajā „ Kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos 

amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’. 
 

27. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.512) 
Ziņo: G.Ķervija 

 

2019.gada 26.augustā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums 

(ind.2.1.5/19/1544-S) ar lūgumu piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības uz dzīvokli XX. 

 

 Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, atklāti balsojot 

PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 
 

 

28. 

Par pašvaldības kustamās mantas- meža cirsmas, nekustamajā īpašumā “Zēri”, Kalētu 

pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai   

(lēmums Nr.513) 

Ziņo: A.Cīrulis 

 

Nekustamais īpašums “Zēri”, kadastra Nr.6464 004 0145, Kalētu pagastā ir pašvaldībai 

piederošs un sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0145  17,9 ha 

platībā, no tiem 13,8 ha ir mežs. 

Pēc meža inventarizācijas datiem meža nogabalos Nr1; Nr3, Nr.14 Nr.21 kopā 7,6 ha 

platībā 1.kvartālā ir veicama galvenā cirte. 

Izsakās: 

A.Driviņa- koki ir 75 gadus veci. Gribam pārdot 4 cirsmas, lai sakārtotu FVP un sociālā 

dienesta telpas Kalētu pagastā. 

T.Šteins- daļa iegūto līdzekļu no meža pārdošanas jārezervē meža atjaunošanai. 



 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, 

ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt 

kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī 

veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 

3.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu, 6.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 

(Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte 

Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  

nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības kustamās mantas- meža cirsmas, nekustamajā 

īpašumā “Zēri”, Kalētu pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai. 
 

29. 

Par  nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda         

(lēmums Nr.514) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

    Ar Virgas pagasta padomes 2008.gada 03.septembra sēdes lēmumu, protokola izraksts 

Nr.10, 1.24.§ „Par pašvaldībai piekrītošām zemēm” (pielikums Nr.22) zemes vienība „Pie 

Brūveru pļavas” 0,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0375, piekrīt pašvaldībai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

pirmo daļu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese 

Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Pīpenes”, Virgas pag., Priekules nov., 

reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 

 

30. 

Par nedzīvojamas telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību “Zilais lakatiņš” 

(lēmums Nr.515) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

11.09.2019. Priekules novada pašvaldībā saņemts biedrības “Zilais lakatiņš”, reģ.nr. 

40008141690, priekšsēdētājas XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt nedzīvojamo telpu nomu 

Priekules kultūras namā, Priekulē, 14,28 m2 platībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars 

Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS 

-  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma slēgšanu ar biedrību 

‘’Zilais lakatiņš’’. 

 

 

31. 



Par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam 

(lēmums Nr.516) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

 2019. gada 20. septembrī pašvaldībā saņemts Priekules kultūras nama direktores XX 

iesniegums, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu 200 EUR apmērā no ZS “Nodegi”.  

Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to iz-

mantos Priekules novada skolotāju dienas svinīgā sarīkojuma organizēšanai 2019. gada 04. ok-

tobrī.   

Atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam. 
 

 

 

32. 

Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu “Jaunpauzeri”, Kalētu 

pagastā  

(lēmums Nr.517) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu 

no zemes vienības “Jaunpauzeri” 2,4 ha platībā, Kalētu pagastā. 

Iesniegumu iesniedzēji ir vienādas prioritātes pretendenti. 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta 

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 

Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms 

Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu 

“Jaunpauzeri”, Kalētu pagastā. 
 

  

 

 

 

33. 

Par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu “Ābolīši”, kadastra 

apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā  

(lēmums Nr.518) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemti septiņu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt 

daļu no zemes vienības “Ābolīši” 12,6 ha platībā, Kalētu pagastā: 



Iesniegtie iesniegumi tiek izvērtēti saskaņā ar Priekules novada pašvaldības noteikumu 

“Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas 

kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes lēmumu Nr.102, protokols Nr.2)  

13.punktu, kas nosaka, kādi nosacījumi prioritārā secībā tiek ņemti vērā izvērtējot iesniegumus. 

Pēc iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši noteikumiem, nomas tiesību izsole tiek rīkota 

starp  diviem pretendentiem. 

Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta 

noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

30.4.apakšpunktu un 32.punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 

Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms 

Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par zemes nomas tiesību rīkošanu uz zemes vienības daļu 

“Ābolīši”, kadastra apzīmējums 6464 004 0067, Kalētu pagastā. 
 

 

34. 

Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra 

lēmumā Nr. 69 “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

izveidošanu” 

(lēmums Nr.519) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

02.09.2019. ir saņemta Grobiņas novada domes vēstule Nr.2.1.14/933 ar lūgumu veikt 

izmaiņas Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā, iekļaujot 

komisijā Valsts robežsardzes pārstāvjus. 

Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde dalībai civilās aizsardzības komisijā deleģējusi 

Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta priekšnieku 

pulkvežleitnantu Mairi Plūksnu.  

Kā aizvietotāju Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde dalībai civilās aizsardzības 

komisijā deleģējusi Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Kurzemes I kategorijas dienesta 

priekšnieka vietnieci majori Janu Kavansku. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 

“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu,  

atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, 

Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2018.gada 

22.februāra lēmumā Nr. 69 “Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas izveidošanu’’. 
 

35. 

Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX 

(lēmums Nr.520) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 



Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 24.09.2019. iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

zemes nomas līgumu Nr. 71/2008 uz daļu no zemes  Paplakas iela 28, Priekule, Priekules 

novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0007. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX. 
 

 

 36. 

Par zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/23 un Nr.2.3.4/24 pagarināšanu XX 

(lēmums Nr.521) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 21.08.2019. iesniegums ar lūgumu pagarināt 

zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/23   uz zemes vienību „Dzirnavas 1”, Bunkas pagastā,  kadastra 

nr. 6446 001 0239, kadastra apzīmējums 6446 001 0239 , 1,20  ha platībā un zemes nomas 

līgumu Nr. 2.3.4/24   uz zemes vienību „Jaunās Vējotnes”, Bunkas pagastā, kadastra nr. 6446 

001 0100, kadastra apzīmējums 6446 001 0100 , 1,30  ha platībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 28.02.2019. Saistošo noteikumu „ Priekules novada 

pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība” 18.punktu 

un 19.un 21.punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par zemes nomas līgumu Nr.2.3.4/23 un Nr.2.3.4/24 

pagarināšanu XX. 

 

37. 

Par zemes “Dzirnavas” un “Lauvas”, Bunkas pag., Priekules nov., nomu XX 

(lēmums Nr.522) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

              Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 21.08.2019.iesniegumu Nr.2.1.4/19/1519-S 

ar lūgumu iznomāt zemi “Dzirnavas 4”, Bunkas pagasts, ar apzīmējumu kadastrā 6446 001 

0242 un zemi “Lauvas”, Bunkas pagasts, kadastra apzīmējums 6446 001 0241, 

lauksaimniecības vajadzībām. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās 

daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17.,29.,30., 

punktiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese 

Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par zemes ‘’Dzirnavas’’ un ‘’Lauvas’’, Bunkas pag., Priekules 

nov., nomu XX. 



Sēdes telpā ienāk deputāts Vaclovs Kadaģis 

 

  

38. 

Par grozījumu apstiprināšanu “Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās 

aizsardzības komisijas nolikumā” 

(lēmums Nr.523) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

02.09.2019. ir saņemta Grobiņas novada domes vēstule Nr.2.1.14/933 ar lūgumu 

apstiprināt izmaiņas Grobiņas sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas nolikumā, 

izsakot nolikuma 2.punktu jaunā redakcijā un papildinot 4.punktu ar 4.18. un 4.19. 

apakšpunktiem un iekļaujot komisijā Valsts robežsardzes pārstāvjus. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, Ministru kabineta 2017. gada 26. septembra noteikumu Nr. 582 

“Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu, 

atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, 

Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumu apstiprināšanu “Grobiņas sadarbības teritorijas 

Civilās aizsardzības komisijas nolikumā’’. 
 

 

39. 

Par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 

2019./2020.mācību gadam 

(lēmums Nr.524) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par Priekules novada skolēnu pārvadājumu maršrutu 

apstiprināšanu 2019./2020. mācību gadam. 
 

 

41. 

Par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 19/20.macību gadam projekta 

“Celies, velies, ripo droši!” ietvaros 

(lēmums Nr.526) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu (prot.Nr.14, 26) 

nolemts piedalīties Eiropas sociālā fonda projekta konkursā darbības programmas “Izaugsme 

un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsts mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 

un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākumā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei”.  



 Projekta mērķis ir nodrošināt Priekules novada 2.klases izglītojamiem iespēju apmeklēt 

baseinu. Saskaņā ar projekta īstenošanas mērķi, projekta realizācija saistīta ar skolēnu 

pārvadājumiem, tāpēc nepieciešams apstiprināt skolēnu pārvadājumu maršrutu (1.pielikums). 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Priekules 

novada pašvaldības domes 2016.gada 28.aprīļa “Priekules novada pašvaldības skolēnu 

autobusu izmantošanas kārtība” 2.2.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, 

Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  

nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par skolēnu pārvadājumu maršrutu apstiprināšanu 

19/20.mācību gadam projekta ‘’Celies, velies, ripo droši!’’ ietvaros. 
 

 

42. 

Par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu saraksta 

apstiprināšanu no 2019.gada 1.septembra 

 (lēmums Nr.527) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

 Atbilstoši izstrādātājai ‘’Kārtībai, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules 

novada izglītības iestādēs’’, nepieciešams apstiprināt pedagogu amatu un amatalgu sarakstu 

no 2019.gada 1.septembra. Štatu saraksts izveidots pamatojoties uz izglītojamo skaitu, kas ir 

ievadīti Valsts izglītības informatizācijas sistēmā 2019.gada 1.septembrī un uz izglītības iestāžu 

iesniegtajiem pagarinātās dienas grupas un  pirmsskolas izglītības grupu darba grafikiem. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību, atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS-  nav; 

Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu 

saraksta apstiprināšanu no 2019.gada 1.septembra. 

 

 

    

 

 

43. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada 

izglītības iestādēm no 2019.gada septembra līdz 2020.gada augustam 

(lēmums Nr.528) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

2019. gada 24.septembrī Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu Nr.460 “Par 

mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadam”. 

 MK noteikumi par mērķdotāciju sadali izglītības iestādēm paredz, ka mērķdotācija tiek 

aprēķināta vienu reizi gadā par bērnu skaitu, kāds ir izglītības iestādē 1.septembrī. Tāpēc 

lēmuma projekts ir sagatavots par periodu līdz 2020.gada augustam. 



 

Atklāti balsojot PAR – 12 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Inita Rubeze, Vaclovs Kadaģis); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai 

sadali Priekules novada izglītības iestādēm no 2019.gada septembra līdz 2020.gada 

augustam. 
 

 

Pielikumā: domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.486 –Nr.528 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:00 

 

 

Sēdes vadītāja                               V.Jablonska 

 

 

Sēdes protokolētāja          D.Tilgale 


