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SĒDES  PROTOKOLS 

 

Nr.11 

Priekules novadā              

2019.gada 18.jūlijā                                       

 

Sēde sasaukta plkst. 9:00 

Sēdi atklāj plkst. 9:00 

 

Sēdi vada –   domes priekšsēdētājas vietnieks                                               Ainars Cīrulis 

Protokolē –  pašvaldības sekretāre       Inta Taučus 

                 

 

Piedalās – 

Deputāti: Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Mārtiņš Mikāls, Gražina Ķervija, Gatis Volkevičs, Tatjana Ešenvalde 

 

Sēdē nepiedalās-deputāte Vija Jablonska, deputāte Inita Rubeze, deputāts Vaclovs Kadaģis, 

deputāts Toms Šteins 

 

 

Sēdē piedalās - izpilddirektors Andris Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija 

Andersone, juriste Ināra Avotiņa, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Krīstīne Dundure, nekustamo īpašumu speciāliste Marina 

Kokovihina 

 

Darba kārtības apstiprināšana 

  

A.Cīrulis aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā: 

 

1. Par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekules novada pašvaldībā, SIA 

“Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami” 

2. Par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija domes lēmumā Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības 

“Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar 

projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu 

laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

3. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu 

atsavināšanai. 

4. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/109 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā. 



5. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājas vietniekam. 

6. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra 

apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā 
7. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

8. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”.  

 Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi,  atklāti 

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

Darba kārtība: 

 

Finanšu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

1. Par SIA “Eco Aquafarm” 27.06.2019. un 28.06.2019. sūdzību izskatīšanas atlikšanu. 
2. Par piekrišanu SIA “Priekules Bioenerģija” iznomātās zemes daļas zemes vienībā  

“Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā SIA “Priekules 

vējš”. 

3. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Zviedru vārtu iela 

3, Priekulē, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

4. Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B-9, Priekulē, nodošanu 

atsavināšanai. 
5. Par nekustamā īpašuma ”Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu atsavi-

nāšanai        
6. Par nekustamā īpašuma “Kairi”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas ierosinā-

jumu.        
7. Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
8. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, 

Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās mutiskās 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
9. Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 7A-28, 

Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355, pirmās mutiskās izsoles 

ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošu 

soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
10. Par zemes nomas maksas samazināšanu ZS “Ļaudupi” uz iznomātām zemes vienībām 

“Pie Sarmām” un “Dīķu lauks”, Kalētu pagastā.  
11. Par kļūdu labojumu 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20. 

12. Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē Kalētu Mūzi-

kas un mākslas pamatskola. 
13. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER pro-

grammas projektu konkursā ar projektu  “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un vese-

lības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā “. 
14. Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER pro-

grammas projektu konkursā ar projektu “Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošana 

Virgas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu. 
15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rumula”. 
16. Par izpilddirektora ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku. 

17. Par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules nov.,  atsavināšanas 

ierosinājumu. 



18. Par grozījumiem bāriņtiesas nolikumā. 
19. Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem. 

20. Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, kas noslēgts ar IK “MarEmi” pārslēgšanu uz 

SIA “Aguu” par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, iznomāšanu.   

 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

 

21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001   

 0154, Virgas pagastā, Priekules novadā. 

22. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/104 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā. 

23. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/96 termiņa pagarināšanu XX, 

 Kalētu pagastā. 

24. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/103 termiņa pagarināšanu XX,  

 Kalētu pagastā. 

25. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/101 termiņa pagarināšanu XX, 

 Kalētu pagastā. 

26. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/102 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā. 

27. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/98 termiņa pagarināšanu XX, 

 Kalētu pagastā. 

28. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/107 termiņa pagarināšanu XX, 

 Kalētu pagastā. 

29. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/110 termiņa pagarināšanu XX, Ka lētu 

pagastā. 

30. Par zemes nomas līguma Nr.79 termiņa pagarināšanuXX, Bunkas pagastā. 

31. Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules 

 nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX. 

32. Par  atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē 

 zemes vienībā “Kalnlejas”, Bunkas pag., Priekules nov. 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Jasmīni”, Gramzdas pag., 

 Priekules nov., sadalīšanai. 

34. Par zemes nomas līguma Nr.Pr.p/40 termiņa pagarināšanu M.Jaškus, Priekules pagastā. 

35. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Lēvaldi”, Priekules pagastā 

 iznomāšanu ēku uzturēšanai. 

 

 Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi 

 

36. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

37. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu  

 

 Papildus iebalsotie jautājumi 

 

38. Par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekules novada pašvaldībā, SIA 

“Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami” 
39. Par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija domes lēmumā Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības 

“Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar 

projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu 

laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu”. 

40. Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu 

atsavināšanai. 

41. Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/109 termiņa pagarināšanu V.Lānei, 

Kalētu pagastā. 



42. Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājas vietniekam. 

43. Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra 

apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā 
44. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

45. Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

46. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”.  

 

1. 

Par SIA “Eco Aquafarm” 27.06.2019. un 28.06.2019. sūdzību izskatīšanas atlikšanu 

(lēmums Nr.361) 
Ziņo: A.Cīrulis 

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 1.jūlijā (reģ.Nr. 2.1.7/19/1242-s) saņemta SIA 

“Eco Aquafarm” 27.06.2019. vēstule “Par uzaicinājumu uz sēdi”, kurā SIA  “Eco Aquafarm” 

norādījusi, ka nav varējusi piedalīties Priekules novada pašvaldības domes sēdē 27.06.2019. 

un tikt uzklausīta, jo nav savlaicīgi saņēmusi uzaicinājumu ierasties uz sēdi. 

01.07.2019. ar pašvaldības vēstuli  Nr.2.1.7/19/1092-N SIA “Eco Aquafarm” 

uzaicināta piedalīties domes sēdē 2019.gada 18.jūlijā plkst.9:00, lai atkārtoti skatītu jautājumu 

par SIA “Eco Aquafarm” 2019.gada 6.jūnija sūdzību par Priekules novada būvvaldes 

2019.gada 07.maija Atzinumu Nr.1/2019 par būves pārbaudi un nodrošinātu SIA “Eco 

Aquafarm” vēlmi tikt uzklausītai. 

 2019.gada 2.jūlijā (reģ.Nr.2.1.7./19/1251-s) saņemta SIA “Eco Aguafarm” 

28.06.2019. sūdzība par Priekules novada pašvaldības būvvaldes 2019.gada 28.maija lēmumu 

Nr. 1 “Par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību nekustamajā īpašumā 

VĪKSNAS Bunkas pagastā, Priekules novadā izskatīšanu.” 

03.07.2019. ar pašvaldības vēstuli  Nr.2.1.7/19/1108-N    SIA “Eco Aquafarm” 

uzaicināta piedalīties domes sēdē 2019.gada 18.jūlijā plkst.9:00, lai skatītu jautājumu par SIA 

“Eco Aquafarm” 2019.gada 28.jūnija sūdzību Par Priekules novada pašvaldības būvvaldes 

2019.gada 28.maija lēmuma Nr.1 “Par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu 

būvniecību nekustamajā īpašumā VĪKSNAS, Bunkas pagastā, Priekules novadā izskatīšanu”. 

Lai gan SIA “Eco Aquafarm” uzaicināta savlaicīgi uz domes sēdi augstāk minēto 

sūdzību izskatīšanai, tās pārstāvji uz domes sēdi nav ieradušies.  

Par neierašanās iemesliem no SIA “Eco Aquafarm” puses Priekules novada pašvaldības 

domei nav paziņots. 

Lai nodrošinātu SIA “Eco Aquafarm” iespēju izteikt domes sēdē viedokli par augstāk 

minētajiem izskatāmajiem jautājumiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

pieņemt lēmumu- atlikt Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 28.jūnija lēmuma 

Nr. 341 pārskatīšanu un sūdzības par Priekules novada pašvaldības būvvaldes 2019.gada 

28.maija lēmuma Nr.1 “Par administratīvā pārkāpuma lietas par patvaļīgu būvniecību ne-

kustamajā īpašumā VĪKSNAS Bunkas pagastā, Priekules novadā” izskatīšanu  uz 

2019.gada 29.augusta Priekules novada pašvaldības domes sēdi plkst.9:00. 

  

2. 

Par piekrišanu SIA “Priekules Bioenerģija” iznomātās zemes daļas zemes vienībā  “No-

degu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā SIA “Priekules vējš” 

(lēmums Nr.362) 
Ziņo: A.Cīrulis 



Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules vējš” reģistrācijas Nr. 

52103059511, juridiskā adrese “Nodegu ferma”, Priekules pag., Priekules nov., valdes priekš-

sēdētāja Gata Ozola 13.06.2019. iesniegums,  ar lūgumu sniegt piekrišanu apakšnomai uz ze-

mes vienības daļu „Nodegu skola”, kadastra apzīmējums 64820060187, Priekules pag., Prieku-

les nov., kura iznomāta SIA “Priekules Bioenerģija”, lucernas zāles žāvēšanas iekārtu uzstādī-

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

balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mār-

tiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Tatjana Ešen-

valde); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Ruta Balode); Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ - 

 

 pieņemt lēmumu par piekrišanu SIA “Priekules Bioenerģija” iznomātās zemes da-

ļas zemes vienībā  “Nodegu skola”, Priekules pag., Priekules nov., nodošanu apakšnomā 

SIA “Priekules vējš”. 

 

3. 

Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā mājā Zviedru vārtu iela 

3, Priekulē, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā 

(lēmums Nr.363) 
Ziņo: A.Cīrulis 

 

 Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 2.panta pirmo daļu- dzīvokļa īpašums ir 

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

PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana 

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

 pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.3 dzīvojamajā 

mājā Zviedru vārtu iela 3, Priekulē, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā. 
 

4. 

Par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B-9, Priekulē, nodošanu 

atsavināšanai 

(lēmums Nr.364) 
Ziņo: A.Cīrulis 

2019. gada 27. jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Ingridas Skakunas 

iesniegums,  ar lūgumu atsavināt dzīvokli Liepājas iela 11B-9, Priekulē, par kuru ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums. 

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.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 

(Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte 

Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); 

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

 

  pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) Liepājas iela 11B-9, 

Priekulē, nodošanu atsavināšanai. 

 

 

 

 

 



5. 

Par nekustamā īpašuma ”Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules nov.,  nodošanu 

atsavināšanai        

(lēmums Nr.365) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 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 – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

 pieņemt lēmumu ar nekustamā īpašuma ”Mazie Meiri”, Kalētu pag., Priekules 

nov.,  nodošanu atsavināšanai. 

 

6. 

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

(lēmums Nr.366) 
Ziņo: A.Cīrulis 

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

nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu(...) un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 

(Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte 

Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); 

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

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

atsavināšanas ierosinājumu. 

 

7.  

Par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(lēmums Nr.367) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu, 

10.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, 

ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu[...],atklāti balsojot 

PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana 

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

 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Paplakas iela 17, Priekule, Priekules novads, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 

8. 



Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma “Gramzdas 

karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 0354, otrās 

mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(lēmums Nr.368) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmo daļu un  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Priekules novada pašvaldības 

dome, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, 

Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma 

“Gramzdas karjers”, Gramzdas pagasts, Priekules novads, kadastra numurs 6458 001 

0354, otrās mutiskās izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 

9. 

Par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Liepājas iela 

7A-28, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355, pirmās mutiskās 

izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

(lēmums Nr.369) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu 

un  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 16.07.2019. Finanšu 

komitejas atzinumu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

Liepājas iela 7A-28, Priekule, Priekules novads, kadastra numurs 6415 900 0355, pirmās 

mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar 

augšupejošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

 

10. 

Par zemes nomas maksas samazināšanu ZS “Ļaudupi” uz iznomātām zemes vienībām 

“Pie Sarmām” un “Dīķu lauks”, Kalētu pagastā 

(lēmums Nr.370) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

2019.gada 03.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS “Ļaudupi”, reģ. Nr. 

42101025133, adrese “Karuļi”, Kalētu pag., Priekules nov., tās īpašnieka XX, iesniegums, ar 

lūgumu samazināt zemes nomas maksu uz iznomātām zemes vienībām “Pie Sarmām” 4,5 ha 

platībā un “Dīķu lauks” 9,0 ha platībā, Kalētu pagastā. 

 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), 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Priekules novada 

pašvaldības noteikumu “Priekules novada pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvētu 



zemesgabalu iznomāšanas kārtību” (apstiprināti ar pašvaldības domes 28.02.2019. sēdes 

lēmumu Nr.102, protokols Nr.2) 20. punktu,  atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 pieņemt lēmumu par zemes nomas maksas samazināšanu ZS “Ļaudupi” uz 

iznomātām zemes vienībām “Pie Sarmām” un “Dīķu lauks”, Kalētu pagastā. 

 

11. 

Par kļūdu labojumu 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20 

(lēmums Nr.371) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 Ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20 “Par 

nekustamā īpašuma Brīvības iela 62, Priekule, Priekules novads, nosacītās cenas apstiprināšanu 

un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu”. Pamatojoties uz 

Administratīvā procesa likuma 72.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, 

Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese 

Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

  pieņemt lēmumu par kļūdu labojumu 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.20 

 

 

12. 

Par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības iestādē Kalētu Mūzikas 

un mākslas pamatskola 

(lēmums Nr.372) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu, kas 

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

kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars 

Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, 

Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  

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

  

 pieņemt lēmumu par telpu nomas maksu Priekules novada pašvaldības izglītības 

iestādē Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola. 

 

13. 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER 

programmas projektu konkursā ar projektu  “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un 

veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā 

(lēmums Nr.373) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 1. Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 6. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 



programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvarā 

pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”.  

2. Informācija par projektu: 1999. gadā izveidots "Sociālo dienas atbalsta centru" (sociālais 

centrs). No 1986. gada, pašreizējās telpās, veselības aprūpi nodrošina  Kalētu pagasta feldšeru 

- vecmāšu punkts (Kalētu FVP). Abu iestāžu izveidošanas laikā nebija prasības, lai tiktu 

nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (personām ar redzes vai kustību 

traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem). Pēc Kalētu FVP resertifikācijas, Veselības 

inspekcijai tika paskaidrots, ka pieeja feldšerpunktam un atbilstošu WC izveidošana tiks 

nodrošināta līdz 2020. gadam, neizpildes gadījumā FVP var tikt slēgts.  Sociālais  centrs 

atrodas 2.stāvā (stāvas un šauras kāpnes), uz abām iestādēm nav iespējams uzstādīt pacēlājus, 

jo kāpņu platums un kāpņu laukumu izmēri ir neatbilstoši. 2017. gadā Priekules novada dome 

pieņēma lēmumu iegādāties izsolē īpašumu NT9 ēkā "Brūzis" (EUR 1250,-). Mērķis -pēc 

remonta veikšanas izvietot sociālo centru un Kalētu FVP. Veikta topogrāfija (EUR 338,80,-.),  

tehniskā apsekošana un Apliecinājuma kartes izstrāde (EUR 6050,-). Vienkāršotā atjaunošanā 

paredzēts: pandusa izbūve un visu telpu remonts ar piekļuves iespējām cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, veciem cilvēkiem un ratiņu lietotājiem - uzgaidāmā telpa, WC, duša, veļas 

mazgāšanas telpa, pieņemšanas kabineti sociālam darbiniekam un feldšerim, procedūru telpa, 

palīgtelpas. Atbrīvojot pašreizējās Kalētu FVP un sociālā centra telpas, tās tiktu izmantotas kā 

dzīvokļi, jo Kalētu pagastā nav brīvu dzīvokļu, bet tuvākā laikā jānodrošina ar dzīvojamo 

platību četri bāreņi. Jāuzsver, ka Kalētu pagastā ir aktīva aizbilstamo un audžuģimeņu kustība 

(19 bērni, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībā, kuri arī izmantos piedāvātos pakalpojumus). 

Vairākkārt pēc palīdzības griezušies iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām, lai palīdzētu iekļūt FVP 

uz procedūrām un sociālajā centrā. Pašvaldībai jāpaplašina pakalpojumu klāsts, rūpējoties par 

iespējām dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi visām sociālām grupām. Pozitīvu ieguldījumu dos 

sadarbība ar SIA "Cerību balss", kas sniegs atbalstu iedzīvotājiem, lai būtu iespēja nokļūt līdz 

iestādēm.   Prognozējams, ka finansējums nedaudz samazināsies (samazināsies malkas apjoms 

-51 m3, apkopējas/kurinātājas – atalgojums). Koplietošanas telpās (WC, duša, veļas mazgāšana) 

būs pieejamas gan sociālā darbinieka, gan feldšeru darba laikā, iepriekš vienojoties -  

brīvdienās. Projekta realizācija ir būtiska, lai nodrošinātu piekļuvi Kalētu un apkārtnes 

iedzīvotājiem. Sociālā centra un Kalētu FVP ierīkošana ir iekļauta Priekules novada Attīstības 

programmas 2013.-2019. gadam investīciju plānā un atbilst Liepās rajona partnerības SVVA 

stratēģijai.                               

Lūgums atbalstīt “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER 

programmas projektu konkursā projekta “Piekļuves nodrošināšana sociāliem un 

veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā “ iesniegšanu LEADER  

Projekta budžetā plānotas būvniecības izmaksas pēc kontroltāmes ( reālās izmaksas būs 

pēc iepirkuma) EUR 77 906,15 . Maksimālai atbalsts LEADER 85% no 40 000,- 

Projekta kopējās izmaksas : 77906,15 EUR  

Priekules novada pašvaldības finansējums: 43906,15 EUR  

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:  34 000,- EUR  

 

 atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, 

Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 pieņemt lēmumu par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu  “Piekļuves 

nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā - Kalētu pagastā. 



 

14. 

Par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER 

programmas projektu konkursā ar projektu “Virgas senlietu krātuves telpu 

atjaunošana Virgas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu  

(lēmums Nr.374) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

2019.gada 4.jūlijā pašvaldībā saņemts Virgas pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums ar 

lūgumu piešķirt līdzfinansējumu projektam “Virgas senlietu krātuves telpu atjaunošana Virgas 

pagastā, Priekules novadā”. Projektu paredzēts iesniegt biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

2019.gada 18.maijā izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā sabiedriskā labuma 

projektiem. 

Realizējot projektu paredzēts veikt kapitālo remontu senlietu krātuves sienām, grīdām, 

palodzēm un durvīm trīs telpās, lai veidotu jaunu senlietu krātuves koncepciju, atjaunotu 

savākto materiālu un muzeja vērtību pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta 

realizēšanai nepieciešamais līdzfinansējums ir rezervēts Virgas tradīciju nama 2019.gada 

budžetā. 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN: 18 040,46 EUR 100% 

Priekules novada pašvaldības finansējums: 2 706,07 EUR 15% 

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:  15 334,39 EUR 85% 

 

 

atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

 pieņemt lēmumu par piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu “Virgas senlietu 

krātuves telpu atjaunošana Virgas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma 

piešķiršanu.  

15. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rumula”  

(lēmums Nr.375) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Rumula” iesniegumu ar lūgumu 

piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma iniciatīvas projekta realizācijai. 

Biedrība “Rumula” plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā 

projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 

2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 5.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) 

iesniedzot projektu ar mērķi uzstādīt aprīkotu tējas namiņu Purmsātu muižas parkā ar āra terasi 

un divām videonovērošanas kamerām.  

Projekta kopējās izmaksas: 21 078,41  EUR 



t.sk., ELFLA publiskais finansējums (85%): 17 916,65  EUR 

nepieciešamais līdzfinansējums (15%): 3 161,76 EUR 

 

 

atklāti balsojot PAR – 8 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; 

ATTURAS -  3 (Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode); Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

 pieņemt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rumula”. 

 

16. 

Par izpilddirektora ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku 

(lēmums Nr.376) 

 

Ziņo: A.Cīrulis 

 

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

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par pašvaldības izpilddirektora ikgadējā atvaļinājuma laiku no 

02.09.2019. – 29.09.2019.  

 

17. 

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

ierosinājumu        

(lēmums Nr.377) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 

 Deputāte Ruta Balode, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās”. 

2019.gada 15.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BB AGRO”, 

reģ.Nr.42103050436, juridiskā adrese “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes 

locekļa Arta Baloža iesniegums ar lūgumu atsavināt zemes vienību “Mazās Palejas” ar kadastra 

apzīmējumu 6498 004 0195, Virgas pagastā, 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 (...) un 21. panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

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

piektās daļas 2.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma “Mazās Palejas”, Virgas pag., Priekules 

nov.,  atsavināšanas ierosinājumu.   

 

 

 



18. 

Par grozījumiem Priekules novada Bāriņtiesa nolikumā 

(lēmums Nr.378) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 Sakarā ar izmaiņām Bāriņtiesas locekļu skaitliskajā sastāvā ir nepieciešams veikt 

grozījumus Priekules novada domes bāriņtiesas nolikumā, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars 

Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, 

Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  

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

 

  pieņemt lēmumu par grozījumiem Priekules novada Bāriņtiesa nolikumā. 

 

19. 

Par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem 

(lēmums Nr.379) 
 

Ziņo: A.Cīrulis 

 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka valsts un pašvaldība 

atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Minētā panta ceturtā daļa 

paredz, ka valsts un pašvaldības var sniegt atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības 

nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna 

fizisko attīstību un radošo darbību. Priekules novada dome 2019.gada budžetā ir paredzējusi 

finanšu līdzekļus brīvpusdienu piešķiršanai Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 

5.klašu skolēniem no 2019.gada 1.septembra. Ņemot vērā minēto un to, lai nodrošinātu visiem 

Priekules novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.klašu izglītojamajiem brīvpusdienas, 

saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs un uzlabotu izglītības iestāžu 

apmeklētību, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka 

pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas 

iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, kā 

arī 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu Priekules novada izglītības iestāžu 

5. klašu skolēniem. 

 

 

20. 

Par nedzīvojamās telpas nomas līguma, kas noslēgts ar IK “MarEmi” pārslēgšanu uz 

SIA “Aguu” par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, iznomāšanu 

(lēmums Nr.380) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 13.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts IK “MarEmi”, reģ. 

Nr.42102039145, individuālās komersantes Daces Gailītes, adrese Ceriņu iela 7, Priekule, 

Priekules novads, iesniegums, ar lūgumu pārslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu no IK 

“MarEmi” uz SIA “Aguu”. 

 



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

PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana 

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

 pieņemt lēmumu par nedzīvojamās telpas nomas līguma, kas noslēgts ar IK 

“MarEmi” pārslēgšanu uz SIA “Aguu” par telpas Aizputes ielā 6, Priekulē, iznomāšanu. 

 

21. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6498 001 

0154, Virgas pagastā, Priekules novadā 

(lēmums Nr.381) 
Ziņo: A.Cīrulis  
 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 8.punktu, 17.7. apakšpunktu, 18.punktu, 23.3.apakšpunktu, Priekules novada 

pašvaldības 27.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Priekules novada teritorijas 

plānojuma 2015.-2026.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, 

Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese 

Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6498 001 0154, Virgas pagastā, Priekules novadā. 

 

22. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/104 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.382) 
Ziņo: A.Cīrulis  

 

2019.gada 28.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Aivara Pizika, iesniegums, ar 

lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu 

aleja 5”, Kalētu pagastā, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/104 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 

 

23. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/96 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.383) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  

2019.gada 28.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, Kalēti, 

Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par 

mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā. 

 



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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai 

piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR 

– 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana 

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

 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/96 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 

 

24. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/103 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.384) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 03.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, Kalēti, Kalētu 

pag., Priekules nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par 

mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā. 

 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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/103 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 
 

25. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/101 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.385) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 09.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, 

Kalētu pagastā. 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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/101 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 

 

26. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/102 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.386) 

 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 26.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums,  ar lūgumu 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, 

Kalētu pagastā. 

 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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/102 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā 
 

27. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/98 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.387) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 03.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums ar lūgumu 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, 

Kalētu pagastā. 

 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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti 



balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/98 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 

 

28. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/107 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.388) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 26.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SXX, iesniegums, ar lūgumu 

pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, 

Kalētu pagastā. 

 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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/107 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 
 

29. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/110 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.389) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
 2019.gada 09.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, adrese XX, Kalētu pag., 

Priekules nov., iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa 

nomu zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā. 

 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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada 

pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 



Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 
 

 pieņemt lēmumu par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/110 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 

 

30. 

Par zemes nomas līguma Nr.79 termiņa pagarināšanu XX, Bunkas pagastā  

(lēmums Nr.390) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
 2019.gada 19.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX, Bunkas 

pag., Priekules nov., iesniegums, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par zemes 

“Krastmalas” un “Ielejas” nomu Bunkas pagastā. 

 Pamatojoties uz 30.08.2005.Ministru kabineta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 2. un 5.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.79 termiņa pagarināšanu XX, 

Bunkas pagastā.  

 

31. 

Par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag., Priekules 

nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX 

(lēmums Nr.391) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  

Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 01.07.2019. iesniegumu 

ar lūgumu iznomāt daļu no zemes  “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, Priekules pag. , 

Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 007 0092  , 20 m2   platībā  ēku uzturēšanai. 

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

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 5.,7.,8.,17. punktiem, atklāti 

balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mār-

tiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, 

Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Priekules pagasta palīgsaimn. apbūvētas”, 

Priekules pag., Priekules nov.,  ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0092 iznomāšanu XX. 

 

32. 

Par  atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai meža zemē 

zemes vienībā “Kalnlejas”, Bunkas pag., Priekules nov. 

(lēmums Nr.392) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  

 



Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 17.maijā tika saņemts XX, iesniegums,  ar 

lūgumu izsniegt atļauju lauksaimniecības zemes (aramzemes) ierīkošanai meža zemē zemes 

vienībā “Kalnlejas” 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6446 002 0050, Bunkas pagastā. 

Pamatojoties uz Meža likuma 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 05.03.2013.noteikumu 

Nr.118 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju 

tās ierīkošanai” 7., 14., 15. punktu, Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 

“Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un 

atlīdzināšanas kārtību” 18.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, 

Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis 

Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; 

Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

ierīkošanai meža zemē zemes vienībā “Kalnlejas”, Bunkas pag., Priekules nov. 
 

33. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības “Jasmīni”, Gramzdas pag., 

Priekules nov., sadalīšanai 

(lēmums Nr.393) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 10.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum”, 

reģ.Nr.40003388748, Liepājas biroja vadītājas XX elektroniski parakstīta 10.07.2019. vēstule 

Nr.352/a/34-2019, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/1322-S, par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu zemes vienības “Jasmīni”, Gramzdas pagastā, kadastra apzīmējums 

64580020126, sadalīšanai. Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punktu, 19.pantu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu un tā grozījumus apstiprina vietējā 

pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, 22.pantu un uz Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.6.,26.,28.2.punktu, 

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. 

apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas 

noteikumi” 12.1.apakšpunktu, 14.punktu, 18.1. apakšpunktu , atklāti balsojot PAR – 11 

(Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte 

Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); 

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

 

 pieņemt lēmumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības 

“Jasmīni”, Gramzdas pag., Priekules nov., sadalīšanai. 

 

34. 

Par zemes nomas līguma Nr.Pr.p/40 termiņa pagarināšanu XX, Priekules pagastā 

(lēmums Nr.394) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 18.jūnijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas “Osteļos”, 

Priekules pag., Priekules nov., iesniegums, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma Nr. 

Pr.p/40 termiņu par zemes vienības “Osteļi”, Priekules 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” 17.punktu, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars 

Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, 

Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  

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

pieņemt lēmumu zemes nomas līguma Nr.Pr.p/40 termiņa pagarināšanu XX, 

Priekules pagastā. 

 

35. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Lēvaldi”, Priekules pagastā 

iznomāšanu ēku uzturēšanai 

(lēmums Nr.395) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  

Izskatot jautājumu par zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes vienības 

“Lēvaldi”, kadastra apzīmējums 6482 009 0061, Priekules pagastā, iznomāšanu ēku 

uzturēšanai. 

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 – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma 

Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda 

Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; 

ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 
 

 pieņemt lēmumu zemes nomas līguma slēgšanu ar XX par zemes “Lēvaldi”, 

Priekules pagastā iznomāšanu ēku uzturēšanai. 

 

36. 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.396) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 1.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, pers. kods XX,iesniegums 

(ind. 2.1.4/19/1243-S) ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas īres tiesību līgumu  dzīvoklim 

Ķieģeļu iela 6 dz. Nr. 1, Priekulē, Priekules novadā, sakarā ar sievas Mildas OZOLIŅAS nāvi.  

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu: 

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs 

ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās 

telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres lī-

guma nosacījumus.”, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

 

 

37. 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX  



(lēmums Nr.397) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 4.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts Valentīnas LEVINAS pers. 

kods 290948-11946 iesniegums (ind. 2.1.5/19/1270-S) ar lūgumu pārslēgt Dzīvojamās telpas 

īres tiesību līgumu  dzīvoklim Uzvaras iela 2 dz. Nr. 10, Priekulē, Priekules novadā, sakarā ar 

vīra Vjačeslava LEVINA nāvi.  

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu: 

„(4) Īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs 

ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās 

telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres lī-

guma nosacījumus.”, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

38. 

Par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekules novada pašvaldībā, SIA 

“Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami” 

(lēmums Nr.398) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  

2019.gada 10.jūlijā SIA “Priekules BioEnerģija” iesniegusi iesniegumu Priekules 

novada pašvaldībā (reģ.Nr.2.1.7/19/1321-S) ar lūgumu veikt dalītu maksājumu par siltuma 

enerģijas piegādi. 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  1 (Ruta Balode); Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu Par piegādātās siltumenerģijas samaksas kārtību Priekules 

novada pašvaldībā, SIA “Priekules slimnīca” un SIA “Priekules nami” 

 

39. 

Par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija domes lēmumā Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības 

“Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā 

ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju 

rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma 

piešķiršanu”  

(lēmums Nr.399) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  

Izteikt 2019.gada 5.jūlija domes lēmuma Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas 

rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu 

“Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, 

Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.10, 2.punkts) 

trešo rindkopu šādā redakcijā: 



“Projekta budžetā plānotas būvniecības izmaksas 20357.50 euro, autoruzraudzībai 

470.00 euro, būvuzraudzībai 950.00 euro, publicitātes izmaksām 80.00 euro. Visas summas ir 

ar PVN. 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN: 21857.50 EUR 100% 

Priekules novada pašvaldības finansējums: 7650.13 EUR 35.00 

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER: 14207.37 EUR 65.00” 

Izteikt 2019.gada 5.jūlija domes lēmuma Nr.356 “Par piedalīšanos biedrības “Liepājas 

rajona partnerība” izsludinātajā LEADER programmas projektu konkursā ar projektu 

“Teritorijas daļējs labiekārtojums, gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, 

Bunkas pagastā, Priekules novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu” (protokols Nr.10, 2.punkts) 

2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Apstiprināt projekta izmaksas: 

Projekta kopējās izmaksas ar PVN: 21857.50 EUR 100% 

Priekules novada pašvaldības finansējums: 7650.13 EUR 35.00 

ELFLA LAP 2014.-2020. LEADER:  14207.37 EUR 65.00” 

 

atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta 

Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības 

dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu par grozījumiem 2019.gada 5.jūlija domes lēmumā Nr.356 “Par 

piedalīšanos biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā LEADER 

programmas projektu konkursā ar projektu “Teritorijas daļējs labiekārtojums, 

gadskārtu godu un tautas tradīciju rituālu laukums Krotē, Bunkas pagastā, Priekules 

novadā” un līdzfinansējuma piešķiršanu”.  

40. 

Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Spāres”, Gramzdas pag., Priekules nov.,  nodošanu 

atsavināšanai        

(lēmums Nr.400) 
Ziņo: A.Cīrulis  

 

 Deputāts Gatis Volkevičs, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās. 

2019.gada 16.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts zemnieku saimniecības 

“Rieksti-1”, reģ.Nr.42101012995, īpašnieka Agra Volkeviča (turpmāk tekstā- iesniedzējs), 

adrese Miera iela 2-5, Gramzda, Gramzdas pag., Priekules nov., iesniegums, ar lūgumu 

atsavināt zemes vienību “Spāres”, kadastra apzīmējums 6458 001 0161, Gramzdas pagastā. 

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 – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, 

Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 pieņemt lēmumu nekustamā īpašuma (zemes) ”Spāres”, Gramzdas pag., Priekules 

nov.,  nodošanu atsavināšanai.        
 

41. 

Par 22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/109 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu 

pagastā 

(lēmums Nr.401) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
2019.gada 15.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstā- 

iesniedzēja), adrese XX, Kalētu pag., Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar 

Nr.2.1.4/19/1353-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par mazdārziņa nomu 

zemes vienībā “Liepu aleja 5”, Kalētu pagastā. 

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”53.,56.punktu, 28.02.2019. Priekules novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3/19 “Par neapbūvētu Priekules novada pašvaldībai 

piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. apakšpunktu, atklāti balsojot PAR 

– 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana 

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

 pieņemt lēmumu  22.08.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/109 termiņa 

pagarināšanu XX, Kalētu pagastā. 

 

42. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājas vietniekam  

(lēmums Nr.402) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  

Priekules novada pašvaldībā 2019.gada 11.jūlijā saņemts Priekules novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājas vietnieka Ainara Cīruļa  iesniegums, ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu. 

  

 Deputāts Ainars Cīrulis, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās. 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 41.panta pirmo daļu,  Darba likuma 149.panta otro daļu, 151.panta pirmās daļas 

1.punktu un Priekules novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikuma 68.1.punktu, atklāti balsojot PAR – 10 (Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina 

Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, 

Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 



 

 pieņemt lēmumu  par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Priekules novada 

pašvaldības domes priekšsēdētājas vietniekam trīs kalendāras nedēļas laikā no 

01.08.2019. līdz 21.08.2019. 

 

43. 

Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību pamatlīdzekļu un inventāra 

apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā 

(lēmums Nr.403) 
 

Ziņo: A.Cīrulis  
 

 2019.gada 5.jūlijā saņemts galvenās grāmatvedes XX  iesniegums ar lūgumu  atbrīvot 

no pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un norakstīšanas komisijas locekļa pienākumu 

pildīšanas ar 2019.gada 10.jūliju. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, Priekules novada pašvaldības noteikumiem “Kārtība, kādā Priekules novada 

pašvaldībā  un tās padotībā esošajās struktūrvienībās tiek norakstīti pamatlīdzekļi un 

mazvērtīgais inventārs”, atklāti balsojot PAR – 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda 

Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, 

Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešenvalde); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules 

novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 pieņemt lēmumu Par grozījumiem pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

pamatlīdzekļu un inventāra apsekošanas un norakstīšanas komisijas sastāvā. 
 

44. 

Par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX 

(lēmums Nr.404) 
Ziņo: A.Cīrulis  

2019.gada 17.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 

2.1.5/19/1364-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.  

 Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteiku-

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

un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR 

– 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sar-

mīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešen-

valde); 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.405) 
Ziņo: A.Cīrulis  

 

2019.gada 17.jūlijā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, p.k. XX, iesniegums (ind. 

2.1.5/19/1363-S) ar lūgumu piešķirt  īres tiesības dzīvoklim XX, Priekules novads.  

 Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 30.novembra noteiku-

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

un izbeidzami īres līgumi” 3.punktu, Priekules novada pašvaldības dome, atklāti balsojot PAR 



– 11 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sar-

mīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana Ešen-

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

 

pieņemt lēmumu  par Dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX. 

 

46. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”  

 (lēmums Nr.406) 
Ziņo: A.Cīrulis  

 

Deputāts Martiņš Mikāls, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šā lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās. 

 

Priekules novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “Priekules veloklubs” iesniegumu (reģistrēts 

17.07.2019., Nr.2.1.4/19/1366-S) ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu sabiedriskā labuma 

iniciatīvas projekta realizācijai. 

Biedrība “Priekules veloklubs” plāno piedalīties biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izsludinātajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā 

projekta iesnieguma konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP 

2014.-2020.) apakš pasākumā 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” aktivitātē 5.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (LEADER) 

iesniedzot projektu ar mērķi iegādāties lāzera biatlona aprīkojuma komplektus un pasākumu 

organizēšanai nepieciešamās rācijas.  

Projekta kopējās izmaksas: 20 000,00  EUR 

t.sk., ELFLA publiskais finansējums (85%): 17 000,00  EUR 

nepieciešamais līdzfinansējums (15%): 3 000,00 EUR 
 

 

atklāti balsojot PAR – 10 (Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, 

Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Gatis Volkevičs, Inese Meļķe, Ruta Balode, Tatjana 

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

pieņemt lēmumu  par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Priekules veloklubs”.  

 

Pielikumā: 

1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.361 –Nr.406 

 

 

Sēdi slēdz plkst.11:45 

 

 

Sēdes vadītāja                               A.Cīrulis  

 

 

Sēdes protokolētāja          I.Taučus 


