
Finanšu komitejas  

sēde 

  š.g. 19.septembrī plkst.10:00 
 

Darba kārtība:  

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

ierosinājumu. 

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

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

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

atsavināšanai. 

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

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

atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

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

Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

13. 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. 

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

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

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

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

18. Par līdzfinansējumu projektam ‘’Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem 

pierobežā-Kalētu pagastā’’. 

19. Par zemes Brīvības iela 36A, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0109 

iznomāšanu XX. 

20. 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. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieks     A.Cīrulis 

 

 

 


