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LĒMUMS 

Priekulē 

 

42. 

Par nedzīvojamo telpu nomu īpašumā Aizputes iela 6, Priekule, Priekules nov. 

_______________________________________________________________________________ 

  

2015.gada 6.augustā (reģ. Nr. 2.1.4/1442) Priekules novada pašvaldībā reģistrēts V. R., 

dzīv.[adrese], Priekule iesniegums (turpmāk tekstā –Iesniegums), kurā lūdz rast iespēju iznomāt 

telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, telpu Nr. 6, telpas platība 14 m² , gēla nadziņu kopšanas salona 

atvēršanai.  

 2015. gada 13.augustā saņemts    SIA “ Priekules nami”  valdes locekļa Jāņa Kauča 

iesniegums (turpmāk –Iesniegums), kurā lūgts atļaut noslēgt nomas līgumu par telpas Nr. 10, 

Aizputes ielā 6, Priekule iznomāšanu V. R.- gēla nadziņu kopšanas salona izveidei.    

Izskatot iesniegtos iesniegumus, tiek konstatēts , ka 

[1.]   Vita Riekstiņa lūdz rast   iespēju iznomāt telpu Aizputes ielā 6, Priekulē, telpu Nr. 10, 

telpas platība 14 m² , gēla nadziņu kopšanas salona atvēršanai. 

[2.]   SIA “ Priekules nami”  valdes loceklis Jānis Kaucis   lūdz atļaut noslēgt nomas 

līgumu par telpas Nr. 10, Aizputes ielā 6, Priekule, iznomāšanu V.R.- gēla nadziņu kopšanas 

salona izveidei. 

[3.] Priekules novada pašvaldība nodevusi ēku- SPK pakalpojumi  un katlu māju SIA “ 

Priekules nami” apsaimniekošanas tiesības  saskaņā ar Aktu par nekustamā īpašuma Aizputes iela 

6,Priekule, Priekules nov., kadastra numurs 6415 506 0004 pieņemšanu-nodošanu, pamatojoties 

uz 26.03.2015. Priekules novada pašvaldības domes lēmumu (prot. Nr.5) 33.§ “ Par Priekules 

pilsētā esošā nekustamā īpašuma nodošanu apsaimniekošanās SIA “ Priekules nami”. 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, atklāti balsojot PAR - 

10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, 

Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Arnis Kvietkausks); PRET -  

nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:   

 

mailto:dome@priekulesnovads.lv


1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) ” Priekules pakalpojumi” ,reģistrācijas 

Nr. 42103020465, valdes loceklim Jānim Kaucim noslēgt nedzīvojamo telpu nomas 

līgumu ar V. R., personas kods [:], par telpas Nr. 10, ēkā (kadastra apzīmējums 6415 

006 0056 001), kuras adrese ir Aizputes iela 6, Priekule,  2.stāvā , 14.5 m² platībā 

nomu, gēlu nadziņu kopšanas salona atvēršanai, saskaņā ar būvju kadastrālas 

uzmērīšanas lietas kopiju, telpa atzīmēta ar sarkanu līniju un pievienots šim lēmumam, 

nosakot nomas līguma termiņu  līdz  2017.gada 31.decembrim. 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Priekules novada pašvaldības izpilddirektoram 

Andrim Razmam. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots ieinteresējošām personām. 

4. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta otrai daļai (2) Dokuments, kas paziņots kā 

vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas 

iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments . 

5. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

  

Izsūtāms:  

1 eks. V. R., adrese: [:], Priekule, Priekules nov., LV-3434; 

1 eks.  SIA “ Priekules nami” valdes loceklim Jānim Kaucim; 

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei V. Rubezei. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                        A.Cīrulis 
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