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domes sēde (attālināti) 
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Darba kārtība: 

 

Finanšu komitejā izskatītie jautājumi 

1. Par parāda piedziņu no XX. 

2. Par parāda piedziņu no XX. 

3. Par parāda piedziņu no XX. 

4. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules vidusskolai. 

5. 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. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

7. Par papildinājumiem vides izglītības takai Priekules novada Gramzdas pagasta mežaparkā 2.daļa. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

10. Par nekustamā īpašuma ‘’Rožkalni’’, Gramzdas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu. 

11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai 

piekrītošo zemes vienības daļu ‘’Arnoldi’’, Virgas pagasts, Priekules novads. 

12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekules novada pašvaldībai 

piekrītošu zemes vienības daļu ‘’Pie Ozoliem’’, Bunkas pagasts, Priekules novads. 

13. Par debitoru parādu dzēšanu. 

14. Par pašvaldību dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 

15. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.33 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 3, Priekule, 

Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

16. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamā mājā Aizputes iela 2, Priekule, Priekules 

novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

17. Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Personīgās palīgsaimniecības Biznieki’’, Bunkas pag., 

Priekules nov., XX. 

 

 Veselības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

18. Par Prieules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.14/20 ‘’Par krīzes pabalstu piešķiršanu 

Priekules novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību’’ pieņemšanu. 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

20. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Brūzis-2, Kalētu pagastā, XX.  

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

21. Par 0112.2010.zemes nomas līguma Nr.3-36/39/2010 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, 

Priekules novadā. 

22. Par 22.10.2015.zemes nomas līguma Nr.51/2015 termiņa pagarināšanu ZS ‘’Jaunvēveri’’, Gramzdas 

pagastā. 

23. Par 16.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/185 termiņa pagarināšanu XX, Virgas pagastā, Priekules 

novadā. 

24. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ‘’Avotiņi’’, Gramzdas pag., Priekules 

nov. 

25. Par daļu no zemes vienības ‘’Avotiņi’’, kadastra apzīmējums 64580010166, Gramzdas pag., Priekules 

nov., iznomāšanu XX. 

26. Par nekustamo īpašumu ‘’Gramzdas kapi’’, ‘’Dāmas kapi’’ un ‘’Aizvīķu kapi’’, Gramzdas pag., 

Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

27. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  6498 0040156, 64980040513, 

64980040025 un 64980040134 apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas 

pagastā, Priekules novadā. 

28. Par 23.11.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/196 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, 

Priekules novadā. 



29. Par adreses ‘’Lauciņi’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, likvidēšanu. 

30. Par 11.01.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/2 noslēgta ar XX, pirmstermiņa izbeigšanu. 

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

32. Par daļu no zemes Paplakas iela 28, Priekule, nomu XX. 

33. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/19/1087 pagarināšanu ar XX. 

34. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/7 pagarināšanu ar XX. 

35. Par zemes nomas līguma Nr.3-36/41-2011 pagarināšanu ar XX. 

36. Par lietošanas mēŗka maiņu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 6415 007 0041 8001, 

kadastra Nr.6415 007 0035, Priekule, Priekules nov. 

37. Par 01.02.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/6/2011 un 09.12.2015.Vienošanās Nr.2.3.4/206 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules novadā. 

38. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē zemes vienībā 

‘’Vecarāji’’, Virgas pag., Priekules nov. 

 

Komitejās neizskatītie jautājumi 

39. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 7A-15, Priekule, Priekules novads, nodošanu 

atsavināšanai. 

40. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā ‘’Par degvielas 

iegādes limitu noteikšanu Priekules novada pašvaldības darbiniekiem personīgo transporta līdzekļu 

izmantošanai darba jautājumu pildīšanai’’ (protokols Nr.16, lēm.Nr.693). 

41. Par Priekules novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020.gadam grozījumiem. 

 

 
 

 

              Pašvaldības domes priekšsēdētāja     V.Jablonska 


