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Darba kārtība: 

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

1. Par Priekules novada pašvaldības bilancē reģistrēto pamatlīdzekļu (nekustamo īpašumu) izslēgšanu no 

pamatlīdzekļu sastāva. 

2. Par pabalsta piešķiršanu XX. 

3. Par nekustamo īpašumu uzņemšanu bilancē. 

4. Par daļu no zemes un NĪ ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX. 

5. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības- ‘’Bandavas Mednieku klubs’’, Priekules pagasts, 

Priekules novads, kadastra nr.6482 007 085, kadastra apzīmējums 6482 007 0085, atzīšanu par 

piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības 

vārda. 

6. Par zemes ‘’Bandavas mednieku klubs’’, Priekules pagasts, nomu mednieku biedrībai ‘’Bandavas 

mednieku klubs’’. 

7. Par medību tiesību iznomāšanu mednieku klubam ‘’Asīte’’. 

8. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules 

novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

9. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.2 dzīvojamajā mājā ‘’Viesturi’’, Priekules pagasts, 

Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

10. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 11, Saulaine, Priekules pagasts, Priekules nov., nodošanu 

atsavināšanai. 

11. Par nekustamā īpašuma ‘’Centrs-1’’, Kalētu pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai. 

12. Par nekustamā īpašuma ‘’Centrs-1’’, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un 

pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. 

13. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/80 termiņa pagarināšanu XX Gramzdas pagastā. 

14. Par zemes Aizputes iela 24, Priekule, Priekules novads, nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu 

īpašniekiem. 

15. Par nekustamā īpašuma ‘’Veckupši’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu atsavināšanai. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemēŗošanu XX. 

18. Par zemes nomas līguma Nr.21 pagarināšanu ar XX. 

19. Par daļu no zemes un NĪ ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX. 

20. Par nekustamā īpašuma ‘’Veckupši’’, Virgas pagastā, Priekules novadā, nosacītās cenas un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu. 

21. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības –kadastra apzīmējums 6451 004 0101, Brīvības iela 

60, Priekule, Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai. 

22. Par grozījumiem 2017.gada 26.janvāra Priekules novada domes lēmumā, protokols Nr.1, 7. ‘’Par 

pašvaldības dzīvojamo māju īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Bunkas, Gramzdas, Kalētu, 

Priekules un Virgas pagastos’’. 

23. Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada 

attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. 

24. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA ‘’Priekules nami’’ par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sistēmas sakārtošanu. 

25. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Tirgoņu iela 15, Priekule, Priekules 

novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

26. Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunie Runti’’, Bunkas pagasts, Priekules nov. atsavināšanas ierosinājumu. 

27. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/81 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, 

Priekules novadā. 

28. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.4 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5B, Priekule, 

Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 



29. Par 29.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/32 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, 

Priekules novadā. 

30. Par 06.06.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/82 termiņa pagarināšanu ZS ‘’Miglas’’, Gramzdas 

pagastā. 

31. Par 31.07.2012.zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pagarināšanu SIA ‘’Sveaskog 

Baltfor’’, Virgas pag., Priekules nov. 

32. Par grozījumiem 31.03.2016.’’Priekules novada pašvaldības projektu konkursu nolikumā’’. 

33. Par atbalsta piešķiršanu 2020.gadā izsludinātā ‘’Projektu konkursa uzņēmējdarbības veicināšanai 

Priekules novadā’’ pretendentiem. 

34. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18 pagarināšanu ar IK ‘’Līga JV’’. 

35. Par plānotās adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam ‘’Dižozoli’’, Priekules pagasts, Priekules nov. 

36. Par Priekules novada izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA ‘’Priekules Zviedru 

vārti’’ atbrīvošanu no telpu un iekārtu nomas maksas. 

37. Par 2020.gada 11.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.671 ‘’Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai 

sadalīšanas’’ reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu. 

38. Par saistošo noteikumu Nr. 6/21‘’Grozījumi Priekules novada pašvaldības 2021.gada 13.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1/20 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 

2021.gadam’’’’apstiprināšanu. 

39. Par Priekules novada pašvaldības bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata. 

40. Par 07.09.2015.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/106 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, Priekules 

novadā. 

41. Par mācību procesa organizāciju Priekules pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Dzirnaviņas’’. 

    Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

42. Par autorallija ‘’Eiropas rallija čempionāta posms Rally Liepāja’’ trases saskaņošanu. 

43. Par zemes ierīcības projekta ‘’Jaunie Tiltiņi’’, Bunkas pagasts, Priekules nov., apstiprināšanu. 

44. Par zemes ierīcības projekta Aizputes iela 7, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu. 

45. Par zemes ierīcības projekta Dambja iela 4, Priekule, Priekules nov., apstiprināšanu. 

46. Par zemes nomu daļā no zemes vienības ‘’Suvorovs 31’’, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., XX. 

47. Par 04.03.2016.medību tiesību nomas līguma Nr.2.3.4/19 termiņa pagarināšanu biedrībai ‘’Mednieku 

apvienība ‘’Kalēti’’’’, Kalētu pagastā. 

48. Par 01.04.2011.zemes nomas līguma Nr.3-36/12-2011 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu pagastā, 

Priekules novadā. 

49. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Doņi’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0092, Kalētu pag., 

Priekules nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

50. Par nekustamā īpašuma ‘’Mājas’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, sadalīšanu. 

51. Par 22.04.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/54 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā, 

Priekules novadā. 

52. Par 18.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas 

pagastā. 

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

54. Par daļu no zemes Galvenā iela 7, Priekule, nomu XX. 

55. Par daļu no zemes un garāžas NĪ ‘’Garāžas’’, Bunka, Bunkas pagasts, nomu XX. 

56. Par Priekules novada pašvaldības domes 26.01.2017.lēmuma (prot.Nr.1,17) atcelšanu. 

57. Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6464 002 0250, 

Kalētu pagastā, atzīšanu par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

Priekules novada pašvaldības vārda. 

58. Par 26.05.2011.lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.6a/2011 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas 

pagastā. 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izsaktītie jautājumi 

59. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskola. 

60. Par Priekules novada pašvaldības augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekules pilsētas 

93.dzimšanas dienas priekšvakarā. 

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 



61. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

62. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

Komitejās neizskatītie jautājumi 

63. Par aizņēmumu investīciju projekta ‘’Ietves pārbūve Galvenā ielā Priekulē, Priekules novadā’’(ATTP 

IP 1.33) īstenošanai. 

64. Par Priekules novada domei piederošā transportlīdzekļa VW Caravelle ar reģ.Nr. GJ 6440 noņemšanu 

no uzskaites, izslēgšanu no pamatalīdzekļu sastāva un realizēšanu. 

65. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa Liepājas iela 3-33, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas izsoles 

rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

66. Par nekustamā īpašuma ‘’Staņus Krogs’’, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu. 

67. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 2-1, Priekule, Priekules novads, atsavināšanas 

izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

68. Par Priekules novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu sakarā ar ilggadīgu darbu. 

69. Par atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu. 

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

atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo 

personu. 

71. Par aizņēmumu Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas investīciju projekta ‘’’’Mazās skolas’’ 

energoefektivitātes paaugstināšana Kalētu pagasta Kalētu ciemā’’(ATTP IP 4.46) īstenošanai. 

 

 

 

              Pašvaldības domes priekšsēdētāja V.Jablonska 


