
Finanšu komitejas  

sēde 

  š.g.16.janvārī plkst.9:30 
 

Darba kārtība:  

1. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.februāra Priekules 

novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. 

2. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekules pilsētā ar SIA 

‘’Priekules nami’’, 42103020465, juridiskā adrese Ķieģeļu iela 2a, Priekule. 

3. Par Priekules novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra noteikumu ‘’Par Priekules 

novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu’’ 1.pielikumā noteiktās nedzīvojamo 

telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu. 

4. Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

6498 003 0128, Virgas pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai 

un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

5. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības – kadastra apzīmējums 6415 004 

0062, Ganību iela 28A, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības 

vārda. 

6. Par nekustamā īpašuma Ganību iela 30, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas 

ierosinājumu. 

7. Par papildus telpu ēkā ‘’Gramzdas pamatskola’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, 

iznomāšanu SIA’’Studiums’’. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Virgas pag., 

Priekules nov. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu XX, Gramzdas pagastā, 

Priekules nov. 

10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

11. Par nedzīvojamās telpas Liepu aleja 3-1, Kalētos, Kalētu pag., Priekules nov., 

iznomāšanu XX. 

12. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules Mūzikas un mākslas skolai. 

13. Par Priekules novada pašvaldībai piederošās tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu 

sastāva un pārdošanu. 

14. Par Priekules novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu ‘’Par trauksmes celšanu 

Priekules novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu. 

15. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –‘’Blakus Burvjiem’’, Priekules 

pagasts, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6482 003 0079, atzīšanu par 

piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules 

novada pašvaldības vārda. 

16. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Bērzi’’, Gramzdas pag., Priekules nov., 

atsavināšanas ierosinājumu. 

17. Par grozījumiem ‘’Priekules novada pašvaldības pedagogu amatu un amatalgu 

sarakstā no 2019.gada 1.septembra’’. 

18. Par Priekules novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules 

pilsētas 92.dzimšanas dienas priekšvakarā. 

19. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa 

programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Jablonska 

 

 


