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Priekules novada pašvaldības 

 domes sēdes  

 

darba kārtība: 

 

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

1. Par sūdzības par Priekules novada pašvaldības būvvaldes 2019.gada 28.maija lēmuma Nr.1 

“Par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā 

VĪKSNAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā izskatīšanu. 
2. Par piekrišanu SIA “Priekules Bioenerģija” iznomātās zemes daļas zemes vienībā  “Nodegu 

skola”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā SIA “Priekules vējš”. 

3. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Zviedru vārtu iela 3, 

Priekulē, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

4. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B-9, Priekulē, nodošanu atsavi-

nāšanai. 

5. Par nekustamā īpašuma ”Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavināšanai        

6. Par nekustamā īpašuma “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinājumu.        

7. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

8. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, 

Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās izso-

les noteikumu apstiprināšanu. 

9. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 7A-28, Prie-

kule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355, pirmās mutiskās izsoles ar augšu-

pejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli sākumce-

nas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

10. Par zemes nomas maksas samazināšanu X “X” uz iznomātām zemes vienībām “Pie Sar-

mām” un “Dīķu lauks”, Kalētu pagastā.  

11. Par kļūdu labojumu 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20. 

12. Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē Kalētu Mūzikas un 

mākslas pamatskola. 

13. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER program-

mas projektu konkursā ar projektu  “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pa-

kalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā “. 

14. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER program-

mas projektu konkursā ar projektu “Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošana Virgas pa-

gastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu. 

15. Par izpilddirektora ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku. 

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rumula”. 

17. Par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosi-

nājumu. 

18. Par grozījumiem Priekules novada Bāriņtiesa nolikumā. 

19. Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem. 

20. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, kas noslēgts ar IK “MarEmi” pārslēgšanu uz SIA 

“Aguu” par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, iznomāšanu. 

 

   

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

 



21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 0154, 

Virgas pagastā, Priekules novadā. 

22. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/104 termiņa pagarināšanu X.X., Kalētu pa-

gastā. 

23. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/96 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu pa-

gastā. 

24. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/103 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu pa-

gastā. 

25. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/101 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu pa-

gastā. 

26. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/102 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu pa-

gastā. 

27. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/98 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu pa-

gastā. 

28. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/107 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu pa-

gastā. 

29. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/110 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu pa-

gastā. 

30. Par zemes nomas līguma Nr.79 termiņa pagarināšanu X.X, Bunkas pagastā. 

31. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules 

nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu X.X. 

32. Par  atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē ze-

mes vienībā “X”, Bunkas pag., Priekules nov. 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Jasmīni”, Gramzdas pag., Prie-

kules nov., sadalīšanai. 

34. Par zemes nomas līguma Nr.Pr.p/40 termiņa pagarināšanu X.X, Priekules pagastā. 

35. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar X.X par zemes “Lēvaldi”, Priekules pagastā iznomā-

šanu ēku uzturēšanai. 

 

 
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

 

36. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu X.X. 

37. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu X.X. 

 

 

Komitejās neizskatītie jautājumi 

 

38. Par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekules novada pašvaldībā, SIA 

“Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami” 

39. Par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija domes lēmumā Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības 

“Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar 

projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu 

laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

40. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu 

atsavināšanai. 

41. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/109 termiņa pagarināšanu X.X, Kalētu 

pagastā. 

42. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietniekam. 

43. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra 

apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā 



44. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu X.X. 

45. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu X.X. 

 

 

 

Priekules novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks  A.Cīrulis 


