
Priekules novada pašvaldības  

domes sēde (elektroniskā vidē) 

2021.gada 29.aprīlī plkst.9:00 

 Darba kārtība: 

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

1. 1.Par grozījumiem 25.02.2021.domes lēmumā Nr.132 ‘’Par aizņēmumu investīciju projekta ‘’Ietves 

pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP IP 1.33) īstenošanai’’. 

2. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules daudzfunkcionālajai sporta hallei. 

3. Par debitoru parādu dzēšanu. 

4. Par parādu piedziņu no SIA ‘’Alberta saimniecība’’. 

5. Par parāda piedziņu no XX. 

6. Par parāda piedziņu no X. 

7. Par dzīvojamās telpas īres parāda piedziņu no XX. 

8. Par dzīvokļa apsaimniekošanas parāda piedziņu no XX. 

9. Par parāda piedziņu no XX. 

10. Par parāda piedziņu no XX. 

11. Par parāda piedziņu no XX. 

12. Par parāda piedziņu no XX. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no SIA ‘’Alberta saimniecība’’. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no XX. 

18. Par nekustamā īpašuma (zemes) Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nodošanu 

atsavināšanai. 

19. Par daļu no zemes vienības ‘’Paplakas barona mežs’’, Virgas pagastā, iznomāšanu XX. 

20. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē. 

21. Par dzīvokļu īpašumu izveidošanu dzīvokļiem Nr.4 un Nr.6 dzīvojamajā mājā Dīķa iela 2B, Priekule, 

Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

22. Par nekustamā īpašuma ‘’Mētras’’, Priekules pagasts, Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. 

23. Par daļu no pašvaldības zemes Galvenā iela 6, Priekule, Priekules nov., nodošanu valstij Iekšlietu 

ministrijas personā. 

24. Par mežaudžu uzņemšanu bilancē. 

25. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules nov. 

26. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules nov. 

27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules nov. 

28. Par Priekules novada pašvaldības domes 25.02.2021.lēmuma Nr.94 (prot.Nr.4, 26.punkts) atcelšanu. 

29. Par Priekules novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu. 

30. Par saistošo noteikumu Nr.7/21 ‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam’’’’ 

apstiprināšanu. 

31. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora atbrīvošanu no darba. 

32. Par Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas direktora apstiprināšanu amatā. 

33. Par SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitāla palielināšanu. 

34. Par daļu no zemes vienības ‘’Centrs ap ūdenstorni’’, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX. 

35. Par papildus aizņēmumu projekta ‘’Ieguldījums SIA ‘’Priekules nami’’ pamatkapitālā KF projekta 

‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā’’ 2.kārtas īstenošanai. 

36. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr.813 ‘’Par mobilo telefonu lietošanas limitu 

apstiprināšanu 2021.gadam’’. 



37. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8/21 ‘’Priekules novada teritorijas plānojuma 

2015.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, TIN 3-1punkta atzīšana par spēkā 

neesošu no pieņemšanas brīža’’ apstiprināšanu. 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatītie jautājumi 

38. Par mācību procesa organizāciju no 07.04.2021. 

39. Par sadarbības līgumu ar profesionālās izglītības kompetences centru ‘’Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikums’’. 

40. Par Priekules novada bibliotēku nolikumu apstiprināšanu. 

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde izskatītie jautājumi 

41. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

42. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piesķiršanu XX. 

43. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

44. Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu no XX Priekules novads un XX Priekules novads. 

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

45. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Puķes’’, kadastra apzīmējums 6498 

001 0236, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem. 

46. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Pie Ziediņiem’’, kadastra 

apzīmējums 6498 001 0260, Virgas pagastā, Priekules novadā, starp pretendentem. 

47. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļu ‘’Centrs pie meža’’, kadastra 

apzīmējums 64640010093, Kalētu pagastā, Priekules novadā, starp pretendentiem. 

48. Par nekustamā īpašuma ‘’Meistari’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu. 

49. Par zemes vienības ‘’Vagari’’, BUnkas pagasts, Priekules novads, iznomāšanu IK ‘’Līga JV’’. 

50. Par 24.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/28 un 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/21/31 

termiņu pagarināšanu XX Gramzdas pagastā. 

51. Par 24.03.2016.zemes nomas līguma nr.2.3.4/29 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, Priekules 

novadā. 

52. Par daļu no ‘’Saulaines garāžas’’, Saulaine, Priekules pag., Priekules nov., nomu XX. 

Komitejās neizskatītie jautājumi 

53. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.32 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 1, Priekule, Priekules 

novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

54. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/88-2016 pagarināšanu XX. 

55. Par nekustamā īpašuma ‘’Uzvaras’’, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, atsavināšanas 

ierosinājumu. 

56. Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, nomu XX. 

57. Par 16.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.65/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas 

pagastā. 

58. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., nosacītās cenas 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. 

59. Par nekustamā īpašuma ‘’Vecbrieži’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu. 

60. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai ‘’Mednieku klubs ‘’Mežābele-1’’’’, Kalētu pagastā. 

61. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ‘’Veckupši’’, Virgas pagasts, Priekules 

novads, kadastra nuurs 6498 003 0003, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par 

nenotikušu un ptrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

62. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules 

novads, kadastra numurs 6415 900 0384, pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par 

nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

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

piederošo dzīvokļa īpašumu Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads. 



64. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu. 

65. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.4dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5, Priekule, Priekules 

novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

66. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu ar XX. 

67. Par daļu no pašvaldības zemes ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, BUnkas pag., Priekules nov., 

iznomāšanuXX. 

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

piederošo nekustamo īpašumu ‘’Līcīši’’, Virgas pagasts, Priekules novads. 

69. Par līdzfinansējuma palielināšanu biedrībai ‘’Priekules veloklubs’’ sekmīgai LEADER projekta 

‘’Drukas aprīkojuma iegāde’’ realizēšanai. 

70. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., nodošanu atsavināšanai. 

71. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Jaunriekstiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, 

atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

72. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma ‘’Jaunrijas’’, Bunkas pagasts, Priekules novads, 

atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

73. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

74. Par dzīvojamaās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

75. Par ēkas/būves ar kadastra apzīmējumu 6446 003 0150 001, ‘’Ferma Ģildēni’’, Bunkas pagastā, 

uzņemšanu bilancē. 

76. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu ar XX. 

77. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pārslēgšanu. 

78. Par 2021.gada 25.marta lēmuma Nr.165 ‘’Par Priekules pilsētas un Priekules pagasta pārvaldes 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu’’ atcelšanu. 

79. Par Priekules pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

80. Par zemes vienības ‘’Liepu kūtiņas’’, Krote, BUnkas pagasts, Priekules novads, sadalīšanu. 

81. Par Priekules novada Teritorijas plānojuma grozījumu 4.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai. 

82. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

83. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

 

 

 

 

   Pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Jablonska 


