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21. 

Par  Miera ielā,  Gramzdas pag., Gramzdā, Priekules novadā  

nedzīvojamās telpas Nr.72 nomu A. V. 

 

2015.gada 09. jūnijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1168) Priekules novada pašvaldībā saņemts  

A.V. personas kods [..], dzīvojoša [..] iesniegums, kurā lūgts iznomāt kūtiņu Nr.72  22,0 m
2 

platībā. Nomas telpas atrodas Miera ielā , Gramzdā, Gramzdas pag., Priekules nov., nekustamā 

īpašuma kadastra Nr. 64580310341. 

Izvērtējot Priekules novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu 

saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

Telpa, kuru lūdz A.V., nav iznomāta citai personai. 

A.V. telpa nepieciešama saimnieciskās darbības veikšanai. Telpu stāvoklis iesniedzējai ir 

zināms un pretenziju par to nav. 

Saskaņā ar 13.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem 

„Par  Priekules novada  pašvaldības  nedzīvojamo telpu nomu” (protokols Nr.8, 12.§) 9.punktu – 

„telpu nomas maksa tiek noteikta atbilstoši izsolē apstiprinātai augstākai cenai, bet viena 

pretendenta gadījumā – apstiprinātā cenrādī noteiktā nomas maksa saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

Atbilstoši 31.10.2013. Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem „Par 

Priekules novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, nomas maksas Priekules novada 

pašvaldības nedzīvojamām telpām, ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek 

piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi, tas ir 0,07 EUR par 1 m
2
.   Papildus 

šajos noteikumos noteiktajai nomas maksai nomniekam ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis ( 

PVN).”  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 13.10.2013. 

Priekules novada pašvaldības domes izdotajiem noteikumiem „Par  Priekules novada  pašvaldības  

nedzīvojamo telpu nomu” 9.punktu, atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda 

Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese Kuduma, 

Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

mailto:dome@priekulesnovads.lv


 

1. Noslēgt  nomas līgumu ar A.V. personas kods [..], [adrese],  nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu par kūtiņas  Nr.72, Miera ielā, Gramzdā, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 

apzīmējums kadastrā 64580310341 22,0 m
2 

nomu  saimnieciskās darbības  vajadzībām. 

2. Noteikt nomas maksu 0.07 EUR/ m². Papildus nomas maksai Nomnieks maksā 

pievienotās vērtības nodokli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai nodokļa likmei. 

3. Noteikt nomas līguma termiņu no 2015.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.jūlijam.  

4. Uzdot Priekules novada Gramzdas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei 

G.Briekmanei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo telpu nomai. 

 

Lēmums izsūtāms:  

1eks. Gramzdas pagasta pārvaldes sekretārei V Lemkenai; 

1 eks. Gramzdas zemes lietu speciālistei G.Briekmanei; 

1 eks. A.V., dzīvojošai [..]; 

1  eks. Priekules novada pašvaldības finanšu nodaļai.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja      Vija Jablonska 

 

 


