
Finanšu komitejas sēde 
Priekules kultūras nama zālē 

 

22.oktobrī plkst.9:00 

Darba kārtība: 

1. Par parāda piedziņas prasības vēršanu pret XX. 

2. Par parāda piedziņu no XX. 

3. Par parāda piedziņu no XX. 

4. Par grozījumiem 2019.gada 28.novembra domes lēmumā Nr.682 ‘’Par atkritumu 

apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekules novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Virgas 

pagastos’’. 

5. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par 

degvielas iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo 

transporta līdzekļu izmantošanai darba pienākumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693). 

6. Par projekta ‘’Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Bunkas kultūras namam’’ publiskā iepirkuma 

izsludināšanu 2020.gadā. 

7. Par projekta ‘’Brīvā laika pavadīšanas vietas izveide Krotes Kronvalda Ata pamatskolā’’ 

publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā. 

8. Par zemes vienības ‘’Veckupši’’, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

9. Par nekustamā īpašuma Aizputes iela 24, Priekule, Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda. 

10. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 20, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas 

ierosinājumu. 

11. Par nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules novads, atsavināšanas 

ierosinājumu. 

12. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalves’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu. 

13. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0144, Gramzdas 

pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

14. Par pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0145, 

Gramzdas pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

15. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Izriedes parks’’, Bunkas pagasts, Priekules 

novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

16. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Lāčavoti’’, Priekules pagasts, Priekules 

novads, atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

17. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Mazkalnenieki’’, Virgas 

pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6498 003 0128, pirmās mutiskās izsoles ar 

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

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

18. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.6 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, 

Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

19. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.13 dzīvojamajā mājā Krasta iela 3, Bunka, 

Bunkas pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

20. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, 

Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Pie Ķiršiem’’, Virgas pagasts, Priekules novads. 

22. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 26-7, Priekule, Priekules novads, 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar 

pirmpirkuma tiesīgo personu. 



23. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1-35, Priekule, Priekules novads, 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar 

pirmpirkuma tiesīgo personu. 

24. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-5, Priekule, Priekules novads, 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar 

pirmpirkuma tiesīgo personu. 

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

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Krotes Ozoli’’, Bunkas pagasts, Priekules 

novads. 

26. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās 

cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. 

27. Par nekustamā īpašuma Bērzu iela 3, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov.,sadalīšanu. 

28. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/188 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, 

Priekules novadā. 

29. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes 

pamatskolas izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā. 

30. Par SIA ’’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ūdensvada remontam Skolas ielā, 

Priekulē. 

31. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu ekskavatora iegādei. 

32. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 3-34, Priekule, Priekules novads, 

nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar 

pirmpirkuma tiesīgo personu. 

33. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 15-3, Kalnenieki, Priekules 

pagasts, Priekules novads, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma 

līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. 

34. Par daļu no zemes vienības ‘’Pagasta zeme’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0208, Kalētu 

pag., Priekules nov., iznomāšanu XX. 

35. Par saistošo noteikumu Nr.11/20 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2020.gada 

23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam’’’’apstiprināšanu. 

36. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu un saistošo 

noteikumu Nr.12/20 ‘’Priekules novada teritorijas plānojuma 2015.-2026.gadam grozījumu 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa’’ apstiprināšanu. 

37. Par mazdārziņa zemes vienībā ‘’Liepu aleja 5’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX. 

38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

39. Par 22.08.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/97 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, 

Priekules novadā. 

40. Par 08.05.2007.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.251 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā. 

41. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Aizputes iela 23-8, Priekule, 

Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0374, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu 

soli atzīšanu par nenotikušu. 

 

 

 

 

Komitejas priekšsēdētāja        V.Jablonska 

 

 


