
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006,  

e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

      

 

SĒDES  PROTOKOLS 

 

Nr.2 

Priekules novadā              

2019.gada 28.februārī                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

Sēdi atklāj plkst.10:00 

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētāja                                                              Vija Jablonska 

Protokolē –  pašvaldības sekretāre                                                 Daiga Tilgale 

                 

Piedalās – 

Deputāti:  Vija Jablonska, Malda Andersone, Toms Šteins, Ainars Cīrulis, Rigonda Džeriņa, Inese 

Meļķe, Inita Rubeze, Vizma Garkalne, Ruta Balode 

 

Sēdē nepiedalās-deputāte Sarmīte Eidinta (slimības dēļ),deputāte Gražina Ķervija (aizņemta darbā), 

deputāts Mārtiņš Mikāls (aizņemts darbā), deputāts Vaclovs Kadaģis (personīgi iemesli), deputāts 

Arnis Kvietkausks (nav zināms), deputāte Tatjana Ešenvalde (aizņemta darbā) 

 

Sēdē piedalās - attīstības plānošanas nodaļās vadītāja Una Ržepicka, juriste Ināra Avotiņa, 

Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, izpilddirektors Andris Razma, Kalētu 

pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, 

kultūras vadītājs Gundars Venens, galvenais iepirkumu speciālists Juris Džeriņš, sabiedrisko 

attiecību speciāliste Iluta Dreimane 

 

 

Darba kārtības apstiprināšana 

 V.Jablonska noņem no darba kārtības 5.jautājumu ‘’Par siltumenerģijas piegādes tarifa no-

teikšanu dzīvojamajai mājai Liepājas iela 11b un Raiņa iela 7, Priekule’’. 

 

 Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par jautājuma noņemšanu no sēdes darba 

kārtības (PAR-9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav, jautājums no sēdes darba kārtības tiek noņemts. 
 

 

V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā: 

 

1. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu snieg-

tajiem pakalpojumiem 2019.gadā. 



2. Par atļauju izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni. 

3. Par nekustamā īpašuma ‘’Mežmaļi’’, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Rudeņi’’, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu ze-

mesgrāmatā. 

5. Par piemiņas plāksnes uzstādīšanu Priekules brīvprātīgo rotai Latvijas armijas simtgadē. 

6. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018.lēmumā Nr.353 (proto-

kols Nr.10) ‘’Par nosaukuma maiņu uz zemes vienības ‘’Kalvas’’ ar kadastra apzīmējumu 

6446 003 0010, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.’’. 

7. Par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

8. Par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos. 

9. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamā mājā Liepājas iela 5A, Prie-

kule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

 

 

 Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti balsojot 

PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, 

Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; papildus 

jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā un darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta. 
 

Darba kārtība: 

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

1. Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 

2019.-2021.gadam apstiprināšanu. 

2. Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju un rīcības plāna 

aktualizāciju. 

3. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/19’’Par Priekules novada paš-

valdības budžetu 2019.gadam’’ apstiprināšanu. 
4. Par Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 

apstiprināšanu. 

5. Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu. 

6. Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 

2019.gadam. 

7. Par speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņu. 

8. Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai. 

9. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas kausa izcīņu motosportā ‘’Cross Cutry’’ 2019.organi-

zēšanai. 

10. Par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam. 

11. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrībai ‘’Smaidiņi’’. 

12. Par telpu nomas maksas noteikšanu Kalētu pagasta pārvaldes telpās. 

13. Par adreses ‘’Rubeņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā likvidēšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

15. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Ganību ielā 3, Prie-

kule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

16. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0021, 

‘’Klēts pie Zemturiem’’, Bunkas pag., Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda. 

17. Par nekustamā īpašuma ‘’Straupnieki’’, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinā-

jumu. 

18. Par nekustamā īpašuma ‘’Stūrīšu Krejotava’’, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas 

ierosinājumu. 

19. Par nekustamā īpašuma Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., atsavināšanas ierosinā-

jumu. 



20. Par nekustamā īpašuma (zemes) Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. 

21. Par dzīvokļa īpašuma Liepu aleja 3A-24, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās cenas 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu. 

22. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, Priekules novads. 

23. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekule, Priekules novads. 

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

askog Baltfor’’, Virgas pag., Priekules nov. 

25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes Kalēju iela 15, Priekulē, 

nomu. 

26. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes Kalēju iela 15, Priekulē, 

nomu. 

27. Par 21.03.2016.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/26 termiņa pagarināšanu VAS ‘’Latvijas au-

toceļu uzturētājs’’. 

28. Par daļu no zemes vienības ar nosaukumu ‘’Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas’’, Prie-

kules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX. 

29. Par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/37 pagarināšanu ar z/s ‘’Lielie Zviedri’’. 

 

Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 
30. Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/19’’Par decentralizēto kanali-

zācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā’’ pieņemšanu. 
31. Par noteikumu ‘’Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemes-

gabalu iznomāšanas kārtība’’ apstiprināšana. 

32. Par saistošo noteikumu Nr.3/19 ‘’Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu 

vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu’’ apstiprināšanu. 

33. Par 12.02.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā. 

34. Par daļu no zemes vienības ar nosaukumu Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pag., 

Priekules nov., iznomāšanu XX. 

35. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., XX. 

36. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX. 

37. Par zemes ierīcības projekta ‘’Vilnīši’’, Priekules pag., Priekules nov., apstiprināšanu. 

38. Par skolēnu pārvadājumu maršruta izmaiņām. 

 

Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

39. Par dzīvojamās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu XX. 

40. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

41. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

42. Par dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu XX. 

43. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

44. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

45. Par dzīvojamās telpas maiņu XX. 

46. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

47. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

48. Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu snieg-

tajiem pakalpojumiem 2019.gadā. 

 

Komitejās neizskatītie jautājumi 

49. Par atļauju izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni. 

50. Par nekustamā īpašuma ‘’Mežmaļi’’, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu. 

51. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Rudeņi’’, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu ze-

mesgrāmatā. 



52. Par piemiņas plāksnes uzstādīšanu Priekules brīvprātīgo rotai Latvijas armijas simtgadē. 

53. Par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018.lēmumā Nr.353 (proto-

kols Nr.10) ‘’Par nosaukuma maiņu uz zemes vienības ‘’Kalvas’’ ar kadastra apzīmējumu 

6446 003 0010, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.’’. 

54. Par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

55. Par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos. 

56. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamā mājā Liepājas iela 5A, Prie-

kule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

 

 

 Pēc kultūras vadītāja G.Venena lūguma, V.Jablonska lūdz kā pirmo izskatīt 52.jautājumu 

‘’Par piemiņas plāksnes uzstādīšanu Priekule brīvprātīgo rotai Latvijas armijas simtgadē’’. 

 

 

52. 

Par Piemiņas plāksnes uzstādīšanu Priekules brīvprātīgo rotai 

Latvijas armijas simtgadē 

(lēmums Nr.123) 

 

Ziņo: V.Jablonska, G.Venens 

Izsakās: V.Jablonska jautā cik izmaksās plāksne un no kāda budžeta tiks ņemti līdzekļi? 

              G.Venens-plāksne būs no granīta un aptuvenās izmaksas EUR 640, izmaksas 

iekļautas kultūras nodaļas 2019.gada budžetā. 

 

2019. gads Latvijā pasludināts par armijas simtgades gadu. Armijas veidošanās gaitā svarīga 

loma bija brīvprātīgajiem cīnītājiem. Par Latvijas armijas pamatu kļuva pirmās brīvprātīgo rotas: 

Neatkarības rota, Cēsu rota, Studentu rota un Priekules brīvprātīgo rota.  

Lai varonība neizgaistu no cilvēku apziņas, novada pašvaldībai ir pienākums godināt 

Priekules brīvprātīgo rotas dalībnieku piemiņu. Ņemot vērā vēsturiskos faktus un labo gribu, atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Piemiņas plāksnes uzstādīšanu Priekules brīvprātīgo rotai 

Latvijas armijas simtgadē. 

 

 

 

1. 

Par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa pro-

grammas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu 

(lēmums Nr.72) 

 

Ziņo: V.Jablonska, S.Skadiņa 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.apakšpunktu, kas nosaka, ka 

pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un 

sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un 

citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana), Ministru kabineta 

11.02.2008.noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu – ceļu un ielu 

fondu – izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidēja termiņa programmām (trijiem gadiem), 



atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, 

Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā 

termiņa programmas 2019.-2021.gadam apstiprināšanu. 

 

 

2. 

Par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam investīciju un rīcības plāna 

aktualizāciju 

(lēmums Nr.73) 

 

Ziņo: V.Jablonska, U.Ržepicka 

 

Izsakās-T.Šteins skaidro, ka plānā ir pārāķ daudz lietu, kuras uz doto brīdi nešķiet atbalstāmas, 

tādēļ balsošu –pret. 

Investīciju plānā ir veikti projektu precizējumi, papildinājumi un labojumi, kā rezultātā ir 

pievienota informācija projektiem par izmaksām, to sadalījumu, sasniegtiem rezultātiem, precizēti 

to nosaukumi un realizācijas termiņi. Ņemot vērā to, ka ir sastādīts pašvaldības budžets 2019.gadam 

un novada pagasta pārvaldes un iestādes tajā ir iestrādājušas savus 2019.gada un tālākos plānus, 

investīciju plāns ir papildināts ar jauniem projektiem. Pēc veiktajām darbībām ir nepieciešams 

aktualizēt investīciju plānu.  

 

Atklāti balsojot PAR – 8 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  1 (Toms Šteins); 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 

investīciju un rīcības plāna aktualizāciju. 
 

 

3. 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/19 „Par Priekules novada 

pašvaldības budžetu 2019.gadam” 

(lēmums Nr.74) 

 

Ziņo:S.Skadiņa 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21 pirmās daļas 2. punktu, 

46.pantu, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot PAR – 7 (Vija 

Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  2 (Inese Meļķe, Toms Šteins); ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2/19 „Par 

Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam. 
 

Pielikumā:  

1.Saistošie noteikumi Nr.2/19 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam’’ uz 2 lp.ar 

pielikumiem: 

1.pielikums- Pamatbudžets ieņēmumu un izdevumu tāme 2109.gadam uz 3 lpp. 



2.pielikums-Speciālais budžets ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam uz 1 lpp. 

3.pielikums-Ziedojumi ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gada. uz 1 lp. 

4.pielikums –Priekules novada pašvaldības investīciju plāns 2019.gadam uz 3 lpp. 

5.pielikums-Priekules novada pašvaldības saistību apmērs 2019.gadā uz 2 lpp. 

6.pielikums-mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai 2019.gadā uz 1 lp. 

7.pielikums –Paskaidrojuma raksts par Priekules novada pašvaldības 2019.gada budžetu uz 14 lp. 

2.Prezentācija-Priekules novada pašvaldības budžets 2019.gadam uz 42 lp. 

 

 

4. 

Par Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības noli-

kuma apstiprināšanu 

(lēmums Nr.75) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem 

iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas), un 63.pantu, kas nosaka, ka domes 

priekšsēdētāja amats ir algots un dome var noteikt citus domes algotus amatus, atklāti balsojot 

PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, 

Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu. 
 

Pielikumā: 

‘’Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums ‘’ uz 

10.lp. 

 

 

5. 

Par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu 

(lēmums Nr.76) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

  

  2019.gada 21.janvārī ir saņemts Sporta skolas direktora iesniegums ar lūgumu rast iespēju 

papildus daļēji finansēt sporta pedagogu, kas strādā ar Priekules novada grupām, atalgojumu. Lai 

realizētu profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā 6 Priekules novada grupās pavisam 

nepieciešamas 2,571 pedagogu likmes. IZM ir piešķīrusi naudu 2,076 likmēm. Tātad pietrūkst 

nauda 0,494 pedagoga likmju apmaksai. Finansējuma samazinājums skaidrots ar to, ka kopumā 

valstī ir pieaudzis profesionālajā ievirzē sportā iesaistīto audzēkņu skaits. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu. 
 



 

6. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei sadali 

2019.gadam 

(lēmums Nr.77) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Ievērojot 2016.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.41 „Kārtība, kādā valsts un 

pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 4. un 7. punktā noteikto Izglītības 

un zinātnes ministrija ir informējusi pašvaldību par mērķdotācijas apjomu mācību literatūras un 

mācību līdzekļu iegādei 2019.gadam, t.i. 11174 euro. Sadalot mērķdotāciju 2019.gadam ņemts vērā 

iepriekšējā gadā pārtērētās un neiztērētās summas. 

 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par valsts budžeta mērķdotācijas mācību literatūras un mācību 

līdzekļu iegādei sadali 2019.gadam. 
 

 

7. 

Par speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņu 

(lēmums Nr.78) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51. panta otrajai un ceturtajai daļai speciālās 

internātskolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, speciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu 

tipam paliekot speciālās izglītības iestādei, kurai var tikt piešķirts speciālās izglītības attīstības 

centra statuss. Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punkts nosaka, ka termins “internātskola” 

no Izglītības likuma tiks izslēgts ar 2019. gada 1. augustu.  

Ievērojot iepriekš norādīto, ir saņemts Purmsātu speciālā internātpamatskolas direktores 

iesniegums ar lūgumu mainīt skolas nosaukumu uz Mežupes pamatskola. Šis lūgums tiek pamatots 

ar vēsturisku faktu, ka Purmsātu pagastā sākotnēji skola ir atradusies pie Mežupes. 

 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņu. 

 

 

8. 

Par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai 

(lēmums Nr.79) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 2019. gada 16.janvārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, pieteikums 

pašvaldības atbalsta saņemšanai 426 EUR apmērā sporta inventāra iegādei. 



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules 

novada pašvaldības domes 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par  atbalsta  sniegšanu  

izglītības,  mūzikas,  mākslas un sporta sasniegumu veicināšanai Priekules novadā” 10.punktu, 

atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, 

Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par atbalsta sniegšanu sporta sasniegumu veicināšanai. 
 

 

9. 

Par finansējuma piešķiršanu Latvijas kausa izcīņu motosportā “Cross Cutry” 2019. 

organizēšanai 

(lēmums Nr.80) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 28.janvārī saņemts biedrības “Latvian Speed 

Factory’’ iesniegums ar lūgumu atbalstīt sporta pasākumu Latvijas kausa izcīņu “Cross Cutry” 

moto krosa organizēšanu, piešķirot finansējumu pasākuma organizēšanai 3000 eiro. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu un Priekules 

novada pašvaldības 2019.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Priekules novada 

pašvaldības budžetu 2019.gadam”, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 

Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu Latvijas kausa izcīņu motosportā 

“Cross Cutry” 2019. organizēšanai. 
 

 

10. 

Par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam 

(lēmums Nr.81) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

  

 Priekules kultūras nama direktore Rigonda Džeriņa iesniegusi iesniegumu, kurā lūgts atļaut 

pieņemt ziedojumu EUR 500.00 apmērā no Z/S “Pauguri” un EUR 100.00 apmērā no SIA “Ruģi”.  

Ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos Priekules kultūras 

nama vidējās paaudzes deju kolektīva “Duvzare” 5 gadu jubilejas koncerta organizēšanai. 

 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par ziedojuma pieņemšanu Priekules kultūras namam. 
 

 

 

 

 

 

 



11. 

Par priekšfinansējuma nodrošināšanu biedrībai “Smaidiņi” 

(lēmums Nr.82) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Priekules novada pašvaldība 2019. gada 18.februārī saņēmusi biedrības “Smaidiņi” (Dārza 

iela 8, Purmsāti, Virgas pag.) iesniegumu ar lūgumu nodrošināt priekšfinansējumu projekta “Brīv-

laiku radošās dienas” īstenošanai saskaņā ar 2019. gada 31. janvārī noslēgto līgumu Nr.2.2.2/19/235 

par projekta “Brīvlaiku radošās dienas” īstenošanu. 

Projekta aktivitātes plānotas skolas brīvlaikos 2019.gada pavasara, vasaras, rudens brīvlai-

kos un 2020.gada pavasara brīvlaikā, lai, ar neformālās izglītības metodēm un iesaistīšanu pusau-

džus interesējošos pasākumos, sasniegtu projektā izvirzīto mērķi. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai ‘’Smaidiņi’’. 

 

 

12. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Kalētu pag. pārvaldes telpās 

(lēmums Nr.83) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 Kalētu pagasta pārvaldē saņemti iesniegumi ar lūgumu iznomāt Kalētu katoļu draudzes 

kopai un baptistu draudzes kopai Kalētu pagasta pārvaldes tradīciju zāles telpu dievkalpojumu 

noturēšanai.  

         Veicot aprēķinus par telpas (tradīciju zāles) apsaimniekošanas izdevumiem (siltums- malka, 

kurinātāju atalgojums, elektrības patēriņš, uzkopšana), vienas stundas izmaksas ir 0,83 euro bez 

PVN. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par telpu nomas maksas noteikšanu Kalētu pag., pārvaldes telpās. 

 

 

13. 

Par adreses “Rubeņi”, Kalētu pagastā, Priekules novadā likvidēšanu 

(lēmums Nr.84) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6464 004 0135 un adresi “Rubeņi”, Kalētu pag., 

Priekules nov. nav apbūvēta. Ēka no kadastra reģistra dzēsta 2019.gada 15.februārī un dabā nav. 

Noteikumu 30.punkts nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu 

grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses 

likvidēšanu. 



  Pamatojoties uz likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru 

kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 30.punktu, atklāti balsojot 

PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, 

Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par adreses ‘’Rubeņi’’, Kalētu pagastā, Priekules novadā, 

likvidēšanu. 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  XX 

(lēmums Nr.85) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 31.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts Mārītes Garkalnes, dzīvojošas 

Liepājas iela 1-8, Priekule, Priekules novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 

nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Priekules novada Priekules pilsētas dzīvokļa 

īpašumu Liepājas iela 1-8,  ar kadastra Nr. 6415 900 0102, kas netiek izmantots saimnieciskajai 

darbībai. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 

Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX. 

 

 

15. 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā Ganību iela 3, 

Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr.86) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums (reģistrācijas Nr. 2.1.4/19/231-S), 

ar lūgumu nodot atsavināšanai dzīvokli Ganību iela 3-1, Priekule, Priekules novads. 

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un 

kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa 

īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.1 dzīvojamajā mājā 

Ganību iela 3, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

 

 

 

16. 



Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 002 0021, 

“Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag., Priekules novads, atzīšanu par piekrītošu Priekules 

novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules novada pašvaldības vārda 

(lēmums Nr.87) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6446 002 0021 , “Klēts pie Zemturiem”, Bunkas pag., Priekules novads, atzīšanu 

par piekrītošu Priekules novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Priekules 

novada pašvaldības vārda. 

 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas 

ierosinājumu 

(lēmums Nr.88) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 25.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, 

ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu 

publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 

37.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Straupnieki”, Virgas pag., Priekules nov., 

atsavināšanas ierosinājumu. 
 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules nov., atsavināšanas 

ierosinājumu 

(lēmums Nr.89) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 28.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, ar 

lūgumu atsavināt dzīvojamo māju un zemi “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pagastā. 

Nekustamais īpašums “Stūrīšu Krejotava” Virgas pagastā nav nepieciešams pašvaldības un 

Virgas pagasta pārvaldes noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. 



Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas 

nosaka, ka atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu dod Ministru kabinets, bet atvasinātu 

publisku personu nekustamo īpašumu — attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija, 

5.panta piekto daļu- lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas 

veids un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var 

lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...),  atklāti balsojot PAR – 9 (Vija 

Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Stūrīšu Krejotava”, Virgas pag., Priekules 

nov., atsavināšanas ierosinājumu. 
 

 

19. 

Par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov. atsavināšanas 

ierosinājumu 

(lēmums Nr.90) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

             Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, kurā lūgts  atļaut 

atsavināt zemes vienību Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov., 2186 m2 platībā, kadastra apzī-

mējums 6415 003 0032, Priekulē, Priekules novadā.                   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka 

tikai dome var lemt par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Publiskas personas  mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, 

Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

  

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma  Galvenā iela 25, Priekule, Priekules nov. 

atsavināšanas ierosinājumu. 

 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma (zemes) Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules nov., nosacītās cenas 

apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu 

(lēmums Nr.91) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu [..],  Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) Tirgoņu iela 9, Priekule, Priekules 

nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo 

personu. 



 

 

21. 

Par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3A-24, Kalēti, Kalētu pag., Priekules nov., nosacītās 

cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu 

(lēmums Nr.92) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka 

dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu (….),  Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.apakšpunktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašuma LIEPU ALEJA 3A-24, Kalēti, Kalētu pag., 

Priekules nov., nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar 

pirmpirkuma tiesīgo personu. 
 

 

22. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule,  Priekules novads 

(lēmums Nr.93) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Ar 2018. gada 25. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 50 nekustamais 

īpašums Upes iela 5, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 005 0046  tika nodots 

atsavināšanai. 

  2019. gada 20. februāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 

divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – SIA 

“TOLMETS KURZEME”, reģ.Nr.42103080055, juridiskā adrese Kapsēdes iela 2D, Liepāja, LV-

3414, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma lī-

gumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 8033,60 EUR. 

 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 

36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, atklāti balsojot 

PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, 

Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 5, Priekule, 

Priekules novads. 

 

 

 

23. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekules novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekule,  Priekules novads 



(lēmums Nr.94) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Ar 2018. gada 25. janvāra Priekules novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 15 nekustamais 

īpašums Upes iela 3, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 005 0044  tika nodots 

atsavināšanai. 

  2019. gada 20. februāra izsolei pieteicās un saskaņā ar izsoles noteikumiem tika reģistrēti 

divi dalībnieki, no kuriem pēdējo augstāko cenu nosolīja izsoles dalībnieks ar kārtas Nr.1 – SIA 

“TOLMETS KURZEME”, reģ.Nr.42103080055, juridiskā adrese Kapsēdes iela 2D, Liepāja, LV-

3414, kurš saskaņā ar izsoles noteikumiem ieguva tiesības slēgt nekustamā īpašuma pirkuma lī-

gumu par izsolē pēdējo augstāko nosolīto cenu 18 059,20 EUR. 

 

pieņemt lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Upes iela 3, Priekule, Prie-

kules novads. 

 

 

24. 

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

„Sveaskog Baltfor”, Virgas pag., Priekules nov.   

(lēmums Nr.95) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 19.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA „Sveaskog Baltfor”, 

reģ.Nr.40003293038, izpilddirektora G.Zvejsalnieka 18.02.2019. iesniegums, ar lūgumu pagarināt 

31.07.2012. zemes nomas līgumā Nr.3-36V/10-2012 noteikto zemes nomas termiņu līdz 2020.gada 

30.aprīlim.  

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 53.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par 31.07.2012. zemes nomas līguma Nr.3-36V/10-2012 termiņa pa-

garināšanu SIA ‘’Sveaskog Baltfor’’, Virgas pag., Priekules nov. 

 

 

25. 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu  XX par zemes Kalēju iela 15, Priekulē, 

nomu 

(lēmums Nr.96) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 14.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 

iesniegums ar lūgumu pagarināt 2009.gada zemes nomas līguma Nr. 7/2009VĀ termiņu par zemes 

daļas Kalēju iela 15, Priekulē nomu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 7. un 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 



Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu XX par zemes 

Kalēju iela 15, Priekulē, nomu. 

 

 

26. 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu  XX par zemes Kalēju iela 15, Priekulē, 

nomu 

(lēmums Nr.97) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 14.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 

iesniegums ar lūgumu pagarināt 2009.gada zemes nomas līguma Nr. 7/2009 DL  termiņu par zemes 

daļas Kalēju iela 15, Priekulē nomu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 7. un 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, 

Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu  XX par zemes 

Kalēju iela 15, Priekulē, nomu. 

 

 

27. 

Par 21.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/26 termiņa pagarināšanu  VAS “Latvijas 

autoceļu uzturētājs” 

(lēmums Nr.98) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 25.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts VAS “Latvijas autoceļu 

uzturētājs”, reģ.Nr.40003356530, jur. adrese Krustpils iela 4, Rīga, Liepājas ceļu rajona direktora 

Guntara Laugaļa iesniegums ar lūgumu pagarināt 2016.gada 21.marta zemes nomas līguma 

Nr.2.3.4/26  termiņu par zemes daļas “Vecais karjers” 3,0 ha platībā nomu Gramzdas pagastā. 

 2019.gada 13.februārī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „INTERBALTIJA”, 

reģ.Nr.40003518352, noteicis, ka nekustamā īpašuma “Vecais karjers”,  kadastra Nr. 6458 001 

0237, zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0237- 1,80 ha zemes nomas maksa 

gadā bez PVN uz 2019.gada 05.februāri ir 222 EUR.  

Pamatojoties uz 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.,56.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija 

Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par 21.03.2016. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/26 termiņa 

pagarināšanu  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs’’. 

 



28. 

Par daļu no zemes vienības ar nosaukumu “Priekules pagasta palīgsaimn.apbūvētas”, 

Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.99) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

04.02.2019. (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/215-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 

deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes  vienības ar 

nosaukumu “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas” Priekules pagastā, Priekules novadā, 

kadastra apzīmējums 6482 003 0095, 5,10 ha  platībā. 

Nekustamais īpašums “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas” ieskaitīts  pašvaldībai 

piekritīgajās zemēs. 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesību noteikumi” , atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET 

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

 

pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības ar nosaukumu “Priekules pagasta 

palīgsaimn.apbūvētas”, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX. 

 

 

29. 

Par zemes nomas līguma Nr. 2.3.4/37 pagarināšanu ar z/s Lielie Zviedri  

(lēmums Nr.100) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 6.februārī  Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Lielie Zviedri īpašnieces 

XX, dzīvojošas XX, iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 2.3.4/37 uz zemes 

vienību „Jaunie Krasti”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 005 0120, kadastra 

apzīmējums 6446 005 0120 0,80  ha platībā. 

Nekustamais īpašums ar nosaukumu „Jaunie Krasti” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās 

zemēs. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.2.3.4/37 pagarināšanu ar z/s Lielie 

Zviedri. 

 

 

 

30. 

Par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/19 „Par decentralizēto kanalizā-

cijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā” pieņemšanu 

(lēmums Nr.101) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 



 Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā noteikts, ka 

vietējās pašvaldības pašvaldība izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību.  

Deleģējums pašvaldībai izdot saistošos noteikumus ir ietverts arī MK noteikumu Nr. 384 

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktā. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1/19 „Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Priekules novadā’’ 

pieņemšanu. 

 

Pielikumā: 

1.Saistošie noteikumi Nr.1/19 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un 

uzskaites kārtību Priekules novadā’’ uz 8 lp. un 1.,2.,3.pielikumi pie saistošajiem noteikumiem. 

 

 

31. 

Par  noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanas kārtība” apstiprināšanu 

(lēmums Nr.102) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 2013.gada 31.oktobra sēdes lēmumu (protokols 

Nr.8, 14.§) tika apstiprināti Noteikumi “Par kārtību, kādā Priekules novadā tiek iznomāti zemes 

gabali platībā līdz 1 ha personisko palīgsaimniecību vajadzībām un Priekules pilsētā sakņu 

(ģimenes) dārzu ierīkošanas vajadzībām”. 

Šie noteikumi nenosaka vienotu kārtību pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu 

zemesgabalu iznomāšanai. 

Lai nodrošinātu vienotu pieeju pašvaldības zemes iznomāšanā, nepieciešamas izdot iekšējo 

normatīvo aktu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot 

PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, 

Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 pieņemt lēmumu par noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un 

piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtība’’ apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: 

Noteikumi ‘’Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu 

iznomāšanas kārtība’’ uz 3 lp. 

 

32. 

Par  saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu 

vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu 

(lēmums Nr.103) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 



Pamatojoties uz Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, 

Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, 

Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par saistošo noteikumu Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu’’ apstiprināšanu. 

 

Pielikumā: 

Saistošie noteikumi Nr.3/19 ‘’Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu nomas maksu’’ uz 2 lp. 

 

 

33. 

Par 12.02.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa pagarināšanu  Kalētu pagastā 

(lēmums Nr.104) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 

2019.gada 30.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegums, 

ar lūgumu pagarināt 12.02.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņu par zemes “Pie Lejas 

Upītēm” Kalētu pagastā nomu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta 

noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu 

(iznomāšanu), 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas 

un apbūves tiesības noteikumi” 30.4.apakšpunktu, 53.,56.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija 

Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par 12.02.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/12 termiņa 

pagarināšanu Kalētu pagastā. 

 

34. 

Par daļu no zemes vienības ar nosaukumu Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pag., 

Priekules nov., iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.105) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 

06.02.2019. (reģistrācijas Nr. 2.1.4/ 19/ 211-S) Priekules novada pašvaldībā saņemts XX , 

deklarētā dzīvesvietas adrese XX, iesniegums, kurā lūgts iznomāt daļu no zemes  vienības ar 

nosaukumu Celtnieku iela 8, Mazgramzda, Priekules pagastā, Priekules novadā, kadastra 

apzīmējums 6482 009 0140 , 0,89 ha platībā . 

Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru 

kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesību noteikumi” , atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET 

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



pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības ar nosaukumu Celtnieku iela 8, 

Mazgramzda, Priekules pag., Priekules nov., iznomāšanu XX. 

 

 

35. 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., XX 

(lēmums Nr.106) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegumu, ar lūgumu iznomāt 

daļu no zemes Smilšu iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 005 0020, 

sakņu dārza vajadzībām 200 m2 platībā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu 

Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET 

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

 

pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības Smilšu iela 7, Priekule, 

Priekules nov., XX. 

 

 

36. 

Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules nov., XX 

(lēmums Nr.107) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 

 Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, iesniegumu, ar lūgumu iznomāt 

daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekule, Priekules novads, kadastra apzīmējums 6415 001 0086, 

sakņu dārza vajadzībām 56 m2 platībā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 26.09.2013.Saistošo noteikumu Nr.9 „Par neapbūvētu 

Priekules novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtību” 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET 

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

 

 pieņemt lēmumu par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas iela 13A, Priekule, 

Priekules nov.,XX. 

 

37. 

   Par zemes ierīcības projekta  „Vilnīši”, Priekules pag., Priekules nov.,  apstiprināšanu 

(lēmums Nr.108) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

 

            Priekules novada pašvaldības domē 11.02.2019. saņemts SIA ,,Latvijasmernieks.lv”, 

Reģistrācijas numurs 40003783960, Liepājas biroja administratores XX, iesniegums ar lūgumu 

iepazīties ar sagatavoto zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma 



”Vilnīši”, Priekules  pag., Priekules nov., kadastra Nr. 6482 007 0041,  zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 6482 007 0041 sadalīšanu.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu 

apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET 

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

 

 pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta ‘’Vilnīši’’, Priekules pag., Priekules 

nov., apstiprināšanu. 

 

 

38. 

Par skolēnu pārvadājumu maršruta izmaiņām 

(lēmums Nr.109) 

 

Ziņo: V.Jablonska, A.Cīrulis 

  

 Sakarā ar izglītojamo skaita palielināšanos maršrutā Asīte-Knīveri-Priekule, lai nodrošinātu 

laicīgu skolēnu ierašanos skolā, nepieciešams veikt korekcijas šajā maršrutā. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par skolēnu pārvadājumu maršruta izmaiņām. 

 

 

 

39. 

Par dzīvojamās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.110) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 2019. gada 4 .februārī Priekules novada pašvaldības Gramzdas pagasta pārvaldē saņemts 

XX, deklarētā dzīvesvieta XX, iesniegums ar lūgumu veikt  dzīvojamās telpas XX, maiņu pret 

dzīvojamām telpām XX. 

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības 2017.gada 30.novembra noteikumiem „Par 

kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un izbeidzami 

īres līgumi”, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

40. 

Par dzīvojamās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.111) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 



 2019.gada 28.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu 

piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.  

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2016.gada 28.janvāra noteikumiem 

„Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un 

izbeidzami īres līgumi” 9.punkta 9.1.apakšpunktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, 

Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, 

Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

41. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.112) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 2019.gada 28.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu 

piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.  

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem 

„Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un 

izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

42. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.113) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 2019.gada 30.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu 

pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu dzīvoklim XX.  

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem 

„Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un 

izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

43. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.114) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 



 2019.gada 29.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu 

piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX.  

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem 

„Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un 

izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

44. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.115) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 2019.gada 13.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu 

piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.  

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem 

„Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un 

izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

45. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.116) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

         2019.gada 30.janvārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu 

samainīt Virgas pagasta īres dzīvokli XX ar platību 36.06 m² uz dzīvokli XX ar mazāku platību 

20.40 m² un ar ūdensvadu dzīvoklī, XX. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

46. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.117) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 2019.gada 19.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums  ar lūgumu 

piešķirt īres tiesības dzīvoklim XX. 



Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem 

„Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un 

izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

47. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.118) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 2019.gada 20.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu 

piešķirt īres tiesības dzīvoklim XX.  

Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteikumiem 

„Par kārtību, kādā piedāvājamas un piešķiramas īrē pašvaldības brīvās dzīvojamās telpas un 

izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita 

Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

48. 

Par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā 

(lēmums Nr.119) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 28.jūnija MK noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami paš-

valdību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Priekules novada 

pašvaldība ir apstiprinājusi pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gada izdevumus un aprēķinājusi 

viena izglītojamā izmaksas mēnesī, kuras jāņem vērā, slēdzot līgumus par savstarpējo norēķinu 

kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekules novada 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā. 

 

 

49. 

Par atļauju izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni 

(lēmums Nr.120) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 



2019.gada 21.februārī saņemta vēstule no IK “Maremi”, reģ. Nr.42102039145, adrese: 

Ceriņu iela 7, Priekule, ar lūgumu atļaut izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni 

suvenīru veidošanā.  

Saskaņā ar Ģerboņu likuma 7.pantu, kas nosaka, ka ģerboņa īpašniekam, uz kura vārda 

reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot un nodot lietošanas tiesības citām personām, atklāti balsojot 

PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, 

Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par atļauju izmantot Priekules novada un Priekules pilsētas ģerboni. 

 

 

50. 

Par nekustamā īpašuma “Mežmaļi”, Virgas pag., Priekules nov., sadalīšanu 

(lēmums Nr.121) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 22.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, iesniegums, 

iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/351-S, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Mežmaļi”,Virgas 

pagastā, divas zemes vienības un piešķirt jaunus nosaukumus “Bērzmales” un “Upmales”. 

 

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Mežmaļi’’, Virgas pag., Priekules nov., 

sadalīšanu. 
 

51. 

Par nekustamā īpašuma (zemes) “Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov., reģistrēšanu 

zemesgrāmatā 

(lēmums Nr.123) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

2019.gada 25.februārī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, 

iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās 

daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Malda Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (zemes) “Rudeņi”, Virgas pag., Priekules 

nov., reģistrēšanu zemesgrāmatā. 
 

 

52.jautājums izskatīts domes sēdes sākumā. 

 

53. 

Par  grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. lēmumā Nr.353 

(protokols Nr. 10)  „Par nosaukuma maiņu uz zemes vienības “Kalvas” ar kadastra 

apzīmējumu 6446 003 0010 , Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.” 

(lēmums Nr.124) 

 



Ziņo: V.Jablonska 

 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 

Valsts zemes dienesta dokumentos ir minēti trīs dažādi nosaukumi, tādēļ nepieciešams dzīvojamai 

mājai piešķirt vienotu nosaukumu “Kalvas”. 

 Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada pašvaldības domes 26.07.2018. 

lēmumā Nr.353 (protokols Nr. 10)  „Par nosaukuma maiņu uz zemes vienības “Kalvas” ar 

kadastra apzīmējumu 6446 003 0010, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov.’’. 

 

 

54. 

Par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas sastāvā 

(lēmums Nr.125) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 Priekules novada pašvaldība saņēmusi biedrības “Zemnieku saeima” 25.02.2019. vēstuli  

Nr.8, kurā norādīts, ka par Priekules novada medību koordinācijas komisijas locekli tiek deleģēts 

Aivars Ķeris. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada medību koordinācijas komisijas 

sastāvā. 

 

 

 

55. 

Par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos īpašumos 

(lēmums Nr.126) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

 No SIA “Priekules nami” saņemts iesniegums ar lūgumu segt apkures un apsaimniekošanas 

izdevumus par pašvaldībai piederošiem dzīvokļu īpašumiem, kuri netiek izīrēti vai ir nodoti 

atsavināšanai. 

 Ņemot vērā to, ka pašvaldība ir dzīvokļu īpašniece (tiesiskā valdītāja) un dzīvokļa īpašnieka 

pienākums ir segt apsaimniekošanas izdevumus un norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, 

pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu, atklāti balsojot 

PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda Andersone, 

Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

pieņemt lēmumu par apsaimniekošanas izdevumu segšanu pašvaldībai piederošos 

īpašumos. 



 

 

56. 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 5A, 

Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr.127) 

 

Ziņo: V.Jablonska 

 

Nekustamais īpašums Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415 001 

0024, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu 

nodalījumā Nr. 81 uz Priekules novada pašvaldības vārda.  

Lai pieņemtu lēmumu par pašvaldībai piederošu dzīvokļu atsavināšanu ir jāizveido un 

kadastra reģistrā jāreģistrē dzīvokļu īpašums un kā patstāvīgs īpašums ir jāreģistrē zemesgrāmatā. 

Pamatojoties uz iesniegumu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa 

īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts patstāvīgs nekustamais īpašums un 6.pantu, atklāti 

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Malda 

Andersone, Toms Šteins, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET -  nav; ATTURAS -  

nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.7 dzīvojamajā mājā 

Liepājas iela 5A, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 
 

 

Protokola pielikumā: 

1. izpilddirektora ziņojums uz 3 lp. 

2.  Domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.72 - Nr.127 

3.Saistošie noteikumi Nr.2/19 ‘’Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2019.gadam’’ uz 2 lp.ar 

pielikumiem: 

1.pielikums- Pamatbudžets ieņēmumu un izdevumu tāme 2109.gadam uz 3 lpp. 

2.pielikums-Speciālais budžets ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gadam uz 1 lpp. 

3.pielikums-Ziedojumi ieņēmumu un izdevumu tāme 2019.gada. uz 1 lp. 

4.pielikums –Priekules novada pašvaldības investīciju plāns 2019.gadam uz 3 lpp. 

5.pielikums-Priekules novada pašvaldības saistību apmērs 2019.gadā uz 2 lpp. 

6.pielikums-mērķdotācija pašvaldības autoceļu (ielu) uzturēšanai 2019.gadā uz 1 lp. 

7.pielikums –Paskaidrojuma raksts par Priekules novada pašvaldības 2019.gada budžetu uz 14 lp. 

2.Prezentācija-Priekules novada pašvaldības budžets 2019.gadam uz 42 lp. 

 

4.Saistošie noteikumi Nr.1/19 ‘’Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un 

uzskaites kārtību Priekules novadā’’ uz 8 lp. un 1.,2.,3.pielikumi pie saistošajiem noteikumiem. 

 

5.Noteikumi ‘’Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu zemesgabalu 

iznomāšanas kārtība’’ uz 3 lp. 

 

6.Saistošie noteikumi Nr.3/19 ‘’Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu zemesgabalu nomas maksu’’ uz 2 lp. 

 

 

Sēdi slēdz plkst.12:18 

 

Sēdes vadītāja                               V.Jablonska 

Sēdes protokolētāja          D.Tilgale 


