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LĒMUMS 

Priekulē 

 

2015.gada 27.augustā                                                                                                   Nr.13 

 

13. 

Par nedzīvojamās telpas nomu „Dzirnavu iela 4”, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules 

novads, Ļ. L. 

___________________________________________________________________________ 

 

2015.gada 22. jūlijā (reģistrācijas Nr. 2.1.4/1376) Priekules novada pašvaldībā saņemts  

Ļ.L., dzīvojošas [adrese], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads iesniegums, kurā lūgts 

iznomāt telpu 20 m
2 

platībā. Nomas telpa atrodas Dzirnavu iela 4 , Bunka, Bunkas pag., 

Priekules nov.. 

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

08.06.2010. MK  noteikumi Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7.punkts nosaka, „lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem 

iznomātājs”. 

Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums” 6.
1
panta pirmā daļa nosaka, ka „ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav 

paredzēts citādi, kustamās mantas nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem 

gadiem, zemes nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, bet cita nekustamā 

īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem” 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,likuma „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6 
1 

panta pirmo daļu, 

08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7.punktu un 78.punktu, Ļubovas Lihačovas iesniegumu, atklāti balsojot PAR - 

10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Andis Eveliņš, 

Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  

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

1. Noslēgt ar Ļ. L.,[adrese], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules nov., 

nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpas, ēkā „Dzirnavas 4”, Bunka, 

Bunkas pagasts, Priekules novads, apzīmējums kadastrā 6446 005 0236 002 

20.0 m
2 

nomu (skat. pielikumā Nr. izkopējumu, telpa iezīmēta ar zaļu līniju ) 

saimnieciskās darbības  vajadzībām, nosakot: 



2. Noteikt nomas maksu atbilstoši Priekules novada pašvaldības domes 

31.10.2013. lēmumam (prot. Nr. 8) 12.§ „Par Priekules novada pašvaldības 

nedzīvojamo telpu nomu” , nomas maksas Priekules novada pašvaldības 

nedzīvojamām telpām , ja tiek iznomātas telpas ārpus pilsētas teritorijas, tiek 

piemēroti Priekules pilsētas 3.zonai atbilstošie izcenojumi  0.07 EUR/ m² (nav 

ieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis - PVN).  

3. Noteikt nomas termiņu no 2015.gada 1.septembra līdz 2018.gada 

31.augustam.  

4. Nomniekam ir zināms ēkas un nomājamās telpas tehniskais stāvoklis. 

5. Uzdot Priekules novada Bunkas pagasta pašvaldības zemes lietu  speciālistei 

I.Lācītei sagatavot lēmuma 1.punktam atbilstošu nomas līgumu nedzīvojamo 

telpu nomai. 

Lēmums izsūtāms:  

 1 eks.   Bunkas zemeslietu speciālistei Ilze Lācītei; 

 1 eks. Ļ. L. dzīvojošai [adrese], Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads LV-3446; 

 1  eks. Priekules novada finanšu nodaļai. 
 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                                    A.Cīrulis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Pielikums  

Priekules novada pašvaldības domes   

27.08.2015.domes sēdes lēmumam (prot.Nr.13,13.§) 

Par nedzīvojamās telpas nomu „Dzirnavas 4”, Bunka, Bunkas pagasts,  

Priekules novads, Ļubovai Lihačovai 

 
Nosaukums       _____„  Dzirnavas 4   ”____     

Kad.nr.                _       6446 005  0236 002  _                                                                               

Kopplatība        ___  20.0  m 
2                           

___ 

 

 
Sagatavoja  zemes lietu speciāliste  I.Lācīte 


