
Priekules novada pašvaldības  

domes sēde (attālināti) 

2020.gada 29.oktobrī plkst.9:00 

  

Darba kārtība: 

 

Finanšu komitejā izskatītie jautājumi 

 

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 pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Izriedes parks’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, 

atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

14. 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. 

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

novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

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

pagasts, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

17. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.11 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules 

novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

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

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

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Krotes Ozoli’’, Bunkas pagasts, Priekules novads. 

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

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

novadā. 



25. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu ēdināšanas izdevumu segšanai Mežupes pamatskolas 

izglītojamiem attālinātā izglītības procesa īstenošanas laikā. 

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

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

28. 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. 

29. 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. 

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

Priekules nov., iznomāšanu XX. 

31. 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. 

32. 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. 

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

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

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

novadā. 

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

37. 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. 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi 

38. Par valsts budžeta mēŗkdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada izglītības iestādēm 

no 2020.gada septembra līdz 2021.gada augustam. 

39. Par augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 102. 

gadadienas priekšvakarā. 

 

Veselības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

40. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Krasta iela 3-14, Bunka, Bunkas pagasts, 

Priekules novads. 

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

41. Par daļu no zemes vienības ‘’Bāliņi’’ iznomāšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā, 

palīgsaimniecības vajadzībām. 

42. Par ceļa servitūta noteikšanu zemes vienībā ‘’Pie Talušiem’’, Virgas pagastā, Priekules novadā. 

43. Par nekustamā īpašuma ‘’Ceriņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu. 

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

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6498 004 0152 atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

‘’Šalmīši’’, Virgas pagastā, Priekules novadā. 

46. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, 

iznomāšanu XX. 

47. Par nekustamā īpašuma ‘’Celtnieku iela 4’’, Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu. 

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

49. Par nosaukuma maiņu un lietošanas mērķa piešķiršanu nekustamiem īpašumiem ar kadastra 

Nr.64820070070, Priekules pag., Priekules nov., un kadastra Nr.6415 006 0087, Priekule, Priekules nov. 

50. Par daļu no zemes Krasta iela 3, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu XX. 

51. Par daļu no zemes vienības ‘’Burtnieki’’(starpgabala), kadastra apzīmējums 64580020097, Gramzdas 

pagastā, iznomāšanu XX. 

52. Par 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/197 termiņa pagarināšanu zs ‘’Rieksti-1’’, Gramzdas 

pagastā. 



53. Par zemes Paplakas iela 26A, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0084, 

iznomāšanu XX. 

54. Par grozījumiem zemes nomas līgumā Nr.2.3.4/19/1445. 

55. Par nedzīvojamas telpas nomas un zemes nomas līguma slēgšanu ar XX. 

 

Komitejās neizskatītie jautājumi 

56. Par atļauju 10.07.2018.telpu nomas līguma Nr.2.3.2/18/716, 07.08.2018.vienošanās Nr.2.3.2/18/769 un 

06.03.2020.vienošanās Nr.2.3.2/20/175 reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

57. Par nekustamā īpašuma Parka iela 32B, Priekule, Priekules nov., uzņemšanu bilancē. 

58. Par projekta ‘’Galvenās ielas, Priekulē, trotuāra pārbūve posmā no Ķieģeļu ielas līdz Skolas ielas 

krustojumam’’ publiskā iepirkuma izsludināšanu 2020.gadā. 

59. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

60. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Judu grantsbedres’’, Priekules pagastā, Priekules 

novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

61. Par Intas Taučus atbrīvošanu no Priekules novada Administratīvās komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas. 

62. Par grozījumiem Priekules novada Administratīvās komisijas sastāvā. 

63. Par precizējumiem 2020.gada 30.jūlija lēmumā Nr.507 ‘’Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības 

2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/19 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Priekules novadā’’. 

64. Par Priekules novada pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības bāriņtiesu sadarbību. 

65. Par Lindas Gūžas atbrīvošanu no Priekules novada Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 

 

 
 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     V.Jablonska 


