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.5
Priekules novadā
2019.gada 25.aprīlī
Sēde sasaukta plkst. 10:00
Sēdi atklāj plkst. 10:00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja
Protokolē – pašvaldības sekretāre

Vija Jablonska
DaigaTilgale

Piedalās –
Deputāti: Vija Jablonska, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Ruta Balode,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Inita Rubeze
Sēdē nepiedalās-deputāts Arnis Kvietkausks (nav zināms), deputāte Tatjana Ešenvalde
(aizņemta darbā), deputāts Toms Šteins (aizņemts darbā), deputāts Ainars Cīrulis (aizņemts
darbā), deputāts Vaclovs Kadaģis (nav informācijas), deputāte Rigonda Džeriņa (aizņemta darbā)
Sēdē piedalās - Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, izpilddirektors Andris
Razma, Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, galvenā grāmatvede Laura
Garkalne, juriste Ināra Avotiņa, nekustamo īpašumu speciāliste Marina Kokovihina
Darba kārtības apstiprināšana
V.Jablonska aicina balsot par papildus jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā:







Par zemes nomas līguma Nr.49 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
Par 10.04.2018.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/8 termiņa nepagarināšanu SIA
‘’Alberta saimniecība’’ par zemes ‘’Ābeles’’, Gramzdas pagastā nomu.
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma un zemes nomas slēgšanu ar SIA ‘’V.A.Pūces’’ nekustamā īpašumā Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov.
Par daļu no zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0164 iznomāšanu biedrībai ‘’Valta Birzs’’.
Par nekustamā īpašuma ‘’Vārtājas Strautmaļi’’ Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Gramzdas karjers’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.





Par nekustamā īpašuma ‘’Doņi’’, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
Par deputāta pilnvaru uzsākšanu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par katru jautājumu atsevišķi, atklāti
balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Malda Andersone, Inese Meļķe, Vizma Garkalne, Ruta
Balode, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, 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 2018.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma (zemes) ‘’Rudeņi’’, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu
atsavināšanai.
3. Par dzīvokļa īpašuma izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7,
Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
4. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Dīķu lauks’’, kadastra apzīmējums
6464 001 0181, Kalētu pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5. Par ziedojuma pieņemšanu Purmsātu speciālajai internātpamatskolai.
6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ‘’Pie Sarmām’’, kadastra apzīmējums
6464 001 0362, Kalētu pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu,
izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.
8. Par zemes nomas maksas samazināšanu z/s ‘’Ļaudupi’’ uz nomas zemes daļu ‘’Birztalas lanka’’ un ‘’Pie Kviešiem’’, Kalētu pagastā.
9. Par citas dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
10. Par PuMPuRS atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu.
Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītie jautājumi
11. Par zemes daļas ‘’Jaunbunkas’’, kadastra apzīmējums 6458 001 0107, Gramzdas
pagastā iznomāšanu.
12. Par nekustamā īpašuma ‘’Būrīši’’, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
13. Par 11.06.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/76 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā.
14. Par 01.05.2014.zemes nomas līguma Nr.45/2014 termiņa pagarināšanu XX,
Gramzdas pagastā.
15. Par zemes daļas ‘’Aizparka’’, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, Kalētu pagastā
iznomāšanu XX.
16. Par zemes vienības ‘’Dižāboli’’, kadastra apzīmējums 6464 004 0419, Kalētu pagastā, iznomāšanu XX.
17. Par zemes daļas ‘’Purmsātu muiža’’, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas
pagastā iznomāšanu XX šķūņa uzturēšanai.
18. Par nomas līguma Nr.24/2009 pagarināšanu ar XX.
19. Par 24.04.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/45 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā.
20. Par 24.04.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/56 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā.
21. Par 24.04.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/52 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā.

22. Par 24.04.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā.
23. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par mazdārziņa nomu zemes vienībā
‘’Bāliņi’’, Kalētu pagastā.
24. Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu
6415 006 0057, iznomāšanu XX.
25. Par zemes nomas līguma Nr.B_55/2009 pagarināšanu XX.
26. Par nomas līguma Nr.10/2009 pagarināšanu XX
27. Par nekustamā īpašuma ‘’Kūlupi’’, Priekules pag., Priekules nov., sadalīšanu.
28. Par zemes daļas ‘’Ūsiņas’’, kadastra apzīmējums 6498 003 0099, Virgas pagastā
iznomāšanu SIA ‘’BB Agro’’.
29. Par zemes daļas ‘’Stūri’’, kadastra apzīmējums 6498 001 0075, Virgas pagastā, iznomāšanu.
30. Par daļu no zemes Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu
6415 005 0038, iznomāšanu XX.
31. Par daļu no zemes ‘’Sālavu ūdenstornis’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra
apzīmējumu 6482 008 0127, iznomāšanu SIA ‘’Balodes birojs’’.
32. Par zemes ‘’Krustceles’’, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX.
33. Par zemes vienības ‘’Inese’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu
6482 004 0205, iznomāšanu z/s ‘’Krūmkalni’’.
34. Par daļu no zemes vienības ‘’Lielā iela 1’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0071 iznomāšanu XX.
35. Par zemes vienības ‘’Lielā iela 3’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0032 un nedzīvojamās telpas iznomāšanu XX.
36. Par zemes vienības ‘’Ineses’’, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0204 iznomāšanu XX.
37. Par dzīvokļa Nr.8 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 11 a, Priekule, Priekules novads,
nodošanu atsavināšanai.
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi
38. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.
Komitejās neizskatītie jautājumi
39. Par zemes nomas līguma Nr.49 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
40. Par 10.04.2018.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/8 termiņa nepagarināšanu SIA
‘’Alberta saimniecība’’ par zemes ‘’Ābeles’’, Gramzdas pagastā nomu.
41. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma un zemes nomas slēgšanu ar SIA ‘’V.A.Pūces’’ nekustamā īpašumā Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov.
42. Par daļu no zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0164 iznomāšanu biedrībai ‘’Valta Birzs’’.
43. Par nekustamā īpašuma ‘’Vārtājas Strautmaļi’’ Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu.
44. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ‘’Gramzdas karjers’’, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma ‘’Doņi’’, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanas ierosinājumu.
46. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
47. Par deputāta pilnvaru uzsākšanu.

1.
Par Priekules novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu
(lēmums Nr.206)
Ziņo: V.Jablonska
Lai sniegtu priekšstatu par Priekules novada pašvaldības finansiālo darbību 2018. gadā,
Finanšu nodaļa ir sagatavojusi Priekules novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskatu ar
pielikumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 70. un 71. pantu 2018. gada 17. oktobrī ir
noslēgts līgums Nr.AC 13/18 R-P ar zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Nexia Audit
Advice” par 2018. gada finanšu pārskata revīziju. 2019. gada 17. aprīlī ir saņemts zvērinātu
revidentu atzinums par to, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
Priekules novada pašvaldības finansiālo stāvokli, par darbības finansiālajiem rezultātiem un
naudas plūsmu 2018. gadā.
Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 70. pantu, 71. panta pirmo daļu un 21. panta pirmās
daļas 2. punktu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”, likumu “Par grāmatvedību”, kā arī ņemot
vērā Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumus Nr.1115 “Gada pārskata
sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par Priekules novada pašvaldības 2018.gada pārskata
apstiprināšanu.
2.
Par nekustamā īpašuma (zemes) ”Rudeņi”, Virgas pag., Priekules nov., nodošanu
atsavināšanai
(lēmums Nr.207)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 25.februārī Priekules novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums ar lūgumu
atsavināt zemes vienību „Rudeņi”, Virgas pagastā, Priekules novadā. Uz zemes vienības
atrodas personai piederošs ēku īpašums “Rudeņi”. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.
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, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija,
Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, 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., nodošanu atsavināšanai.
3.
Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā mājā Galvenā iela 7,
Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā
(lēmums Nr.208)
Ziņo: V.Jablonska

Priekules novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/699 -S), ar
lūgumu atļaut atsavināt dzīvokli Galvenā iela 7-9, Priekule, Priekules novads.
Nekustamais īpašums Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads, kadastra nr.6415 002
0064, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 170 uz Priekules novada pašvaldības vārda. Dzīvoklim Nr.9 nav izveidots
dzīvokļa īpašums. Ir noslēgts dzīvokļa īres līgums ar personu.
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, atklāti
balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvoklim Nr.9 dzīvojamajā
mājā Galvenā iela 7, Priekule, Priekules novads un reģistrēšanu zemesgrāmatā.
4.
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dīķu lauks”, kadastra apzīmējums 6464 001
0181, Kalētu pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(lēmums Nr.209)
Ziņo: V.Jablonska
Zemes vienība “Dīķu lauks“ 9,06 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0181,
Kalētu pagastā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.
Pašvaldībā tika saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes vienību.
Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
30.4.apakšpunktu un 32.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dīķu lauks”,
kadastra apzīmējums 6464 001 0181, Kalētu pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību
izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5.
Par ziedojuma pieņemšanu Purmsātu speciālajai internātpamatskolai
(lēmums Nr.210)
Ziņo: V.Jablonska
Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore Anitra Šneidere iesniegusi
iesniegumu, kurā lūgts atļaut pieņemt ziedojumu EUR 363.00 apmērā no AS “SEB banka”.
Iesniegumā norādīts, ka ziedojums tiks ieskaitīts pašvaldības ziedojumu kontā un to izmantos transporta īrei Purmsātu speciālās internātpamatskolas audzēkņu pasākumam – ekskursijai “Profesiju iepazīšana”.

Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš
Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par ziedojuma pieņemšanu Purmsātu speciālajai
internātpamatskolai.
6.
Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Sarmām”, kadastra apzīmējums 6464
001 0362, Kalētu pag., Priekules nov. zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles
sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
(lēmums Nr.211)
Ziņo: V.Jablonska
Zemes vienība “Pie Sarmām“ 4,5 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0362,
Kalētu pagastā, ir pašvaldībai piekrītoša zeme.
Pašvaldībā tika saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt zemes vienību.
Saskaņā ar 19.06.2018.Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” (turpmāk-Noteikumi) 32.punktu Neapbūvēta zemesgabala
nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Pamatojoties uz likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums” 3.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 19.06.2018.Ministru kabineta
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
30.4.apakšpunktu un 32.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)
13.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija,
Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze);
PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Pie Sarmām”,
kadastra apzīmējums 6464 001 0362, Kalētu pag., Priekules nov., zemes nomas tiesību
izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX
(lēmums Nr.212)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 30.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.4//19/551-S) Priekules novada pašvaldībā
saņemts XX iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā
represētajai personai par Priekules novada Priekules pagasta īpašumu “Vitas”, Rīta iela 8A, un
Zāļu iela 14, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai.
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu,
20.06.2006.gada Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija
Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda
Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav;
Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem XX.

8.
Par zemes nomas maksas samazināšanu ZS “Ļaudupi” uz nomas zemes daļu “Birztalas
lanka” un “Pie Kviešiem”, Kalētu pagastā
(lēmums Nr.213)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 17.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts ZS “Ļaudupi”,
reģ.Nr.42101025133, adrese “Karuļi”, Kalētu pag., Priekules nov., īpašnieka iesniegums,
iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/799-S, ar lūgumu samazināt zemes nomas maksu uz daļu no zemes
vienības “Birztalas lanka” 6,5 ha platībā un “Pie Kviešiem” 0,8 ha platībā, Kalētu pagastā.
Līdz šim neiznomātās zemes vienības daļas netika apstrādātas, jo bija mitras. Papildus
iznomātajām zemes vienības daļām nepieciešama rekultivācija.
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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma
Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,
Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes nomas maksas samazināšanu ZS “Ļaudupi” uz nomas
zemes daļu “Birztalas lanka’’ un ‘’Pie Kviešiem’’, Kalētu pagastā.
9.
Par citas dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX
(lēmums Nr.214)
Ziņo: G.Ķervija
2019.gada 17.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums
(ind.2.1.5/19/795-s) ar lūgumu piešķirt citas dzīvojamās telpas īres tiesības Priekulē, sakarā ar
traģisku notikumu ģimenē.
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības domes 2010.gada 25.novembra
saistošiem noteikumiem „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu
uzskaites un piešķiršanas kārtību ” 2.punkta 2.5.apakšpunktu kā palīdzības veids ir paredzēta
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu dzīvojamo telpu.
Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš
Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par citas dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Inesai Ronei.

10.
Par PuMPuRS atklāta projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
(lēmums Nr.215)
Ziņo: V.Jablonska
Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001
"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (turpmāk - PuMPuRS) uzsāk
aktivitātes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo iesaistei jauniešu
aktivitātēs un iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Atbilstoši 12.07.2016 Ministru
Kabineta noteikumu Nr. 460 33. punktam, atbalsts tiek piešķirts atklāta projektu konkursa
veidā, ko organizē projekta sadarbības partneri – pašvaldības, katra atsevišķi vai veidojot
stratēģisko partnerību savā starpā. Priekules novada pašvaldība 2019.gada projektu konkursa
organizēšanai ir saņēmusi 3 (trīs) projektu kvotu, katru 4 600,00 euro apmērā.
Atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš
Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu
apstiprināšanu.
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11.
Par zemes daļas “Jaunbunkas”, kadastra apzīmējums 6458 001 0107, Gramzdas pagastā
iznomāšanu
(lēmums Nr.216)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemti trīs personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu
no zemes vienības “Jaunbunkas” 4,5 ha platībā, Gramzdas 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” 30.4.apakšpunktu, 53.,56.punktu,
Priekules novada pašvaldības (turpmāk tekstā- pašvaldība) 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) 13.
punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš
Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes daļas “Jaunbunkas”, kadastra apzīmējums 6458
001 0107, Gramzdas pagastā iznomāšanu.
12.
Par nekustamā īpašuma „ Būrīši” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu
(lēmums Nr.217)
Ziņo: V.Jablonska

Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Rukši” valdes priekšsēdētāja Per WingePetersen, iesniegums (Nr.2.1.4/19/696-S) ar lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Būrīši”,
kadastra Nr.6482 006 0040, Priekules pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 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.punktu, atklāti
balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Būrīši’’, Priekules pag., Priekules nov.,
sadalīšanu.
13.
Par 11.06.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/76 termiņa pagarināšanuXX, Kalētu
pagastā
(lēmums Nr.218)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 27.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums, iereģistrēts
ar Nr.2.1.4/19/622-S, ar lūgumu pagarināt 11.06.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/76
termiņu par zemes daļas “Mazā zeme” 1,2 ha platībā, 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, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,
Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav;
ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par 11.06.2014.zemes nomas līguma Nr.2.3.4/76 termiņa
pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
14.
Par 01.05.2014.zemes nomas līguma Nr.45/2014 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas
pagastā
(lēmums Nr.219)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 26.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX Priekules
novadā , iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/621-S, ar lūgumu pagarināt 01.05.2014.zemes
nomas līguma Nr.45/2014 termiņu par zemes “Sprīdīši” 0,8542 ha platībā, Gramzdas 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, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,
Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav;
ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par 01.05.2014.zemes nomas līguma Nr.45/2014 termiņa
pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā.
15.
Par zemes daļas “Aizparka”, kadastra apzīmējums 6464 001 0140, Kalētu pagastā
iznomāšanu XX
(lēmums Nr.220)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 20.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules
nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/552-S, ar lūgumu
iznomāt daļu no zemes vienības “Aizparka” 0,7 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), 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, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls,
Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav;
ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes daļas “Aizparka”, kadastra apzīmējums 6464 001
0140, Kalētu pagastā iznomāšanu XX.

16.
Par zemes vienības “Dižāboli”, kadastra apzīmējums 6464 004 0419, Kalētu pagastā
iznomāšanu XX
(lēmums Nr.221)
Ziņo: V.Jablonska
Deputāte Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma
pieņemšanā nepiedalās.
2019.gada 13.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojošas XX.,
Priekules nov. (turpmāk tekstā- iesniedzēja), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/507-S, ar
lūgumu iznomāt zemes vienību “Dižāboli” 0,8 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), 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 – 8 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta,
Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav;
Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes vienības “Dižāboli”, kadastra apzīmējums 6464 004
0419, Kalētu pagastā iznomāšanu XX.

17.
Par zemes daļas “Purmsātu muiža”, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas
pagastā iznomāšanu XX šķūņa uzturēšanai
(lēmums Nr.222)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 25.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules
nov. (turpmāk tekstā- iesniedzējs), iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/604-S, ar lūgumu
iznomāt zemi “Purmsātu muiža” 0,007 ha platībā, kadastra apzīmējums 6498 004 0224, Virgas
pagastā šķūņa 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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma
Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe,
Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes daļas “Purmsātu muiža”, kadastra apzīmējums 6498
004 0224, Virgas pagastā iznomāšanu XX šķūņa uzturēšanai.

18.
Par nomas līguma Nr.24/2009 pagarināšanu ar XX
(lēmums Nr.223)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, personas kods XX, 05.04.2019. iesniegumu
Nr.2.1.4/19/712-S ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.24/2009 uz nekustamo
īpašumu Aizputes iela 35, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 001 0036,
dzīvojamās mājas 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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr.24/2009 pagarināšanu ar XX.

19.

Par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/45 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā
(lēmums Nr.224)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 20.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstāiesniedzēja), adrese XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/559-S, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu.
Zemes vienība “Pagasta zeme” 1,3 ha kopplatībā, Kalētu pagastā, piekrīt pašvaldībai kā
palīgsaimniecības zeme.
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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/45 termiņa
pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
20.
Par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/56 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā
(lēmums Nr.225)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 29.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, iesniegums, iereģistrēts
ar Nr.2.1.4/19/649-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu.
Zemes vienība “Bāliņi” 3,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu
pagastā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz 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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/56 termiņa
pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
21.
Par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/52 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā
(lēmums Nr.226)
Ziņo: V.Jablonska

2019.gada 01.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstāiesniedzēja), adrese XX, iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/664-S, ar lūgumu pagarināt
zemes nomas līguma termiņu.
Zemes vienība “Bāliņi” 3,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu
pagastā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz 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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/52 termiņa
pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
22.
Par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa pagarināšanu XX, Kalētu
pagastā
(lēmums Nr.227)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 03.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX (turpmāk tekstāiesniedzēja), adrese XX, Priekules nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/688-S, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu.
Zemes vienība “Bāliņi” 3,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu
pagastā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.
Pamatojoties uz 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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par 24.04.2014. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/50 termiņa
pagarināšanu XX, Kalētu pagastā.
23.
Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par mazdārziņa nomu zemes vienībā
“Bāliņi”, Kalētu pagastā
(lēmums Nr.228)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemti mazdārziņu zemes nomnieku iesniegumi
lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu:
1. XX, adrese XX, Priekules nov., 20.03.2019.iesniegums, iereģistrēts
Nr.2.1.4/19/557-S;
2.
XX, adrese XX, Priekules nov., 20.03.2019.iesniegums, iereģistrēts
Nr.2.1.4/19/558-S;
3. XX, adrese XX, Priekules nov., 20.03.2019. iesniegums, iereģistrēts
Nr.2.1.4/19/563- S;

ar
ar
ar
ar

4.
XX, adrese XX, Priekules nov., 21.03.2019. iesniegums, iereģistrēts ar
Nr.2.1.4/19/577-S;
5.
XX, adrese XX, Priekules nov., 20.03.2019. iesniegums, iereģistrēts ar
Nr.2.1.4/19/559-S.
Zemes vienība “Bāliņi” 3,08 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 6464 001 0251, Kalētu
pagastā piekrīt pašvaldībai kā palīgsaimniecības zeme.
Iesniedzējiem nodokļa un nomas maksas parāda nav.
Iesniedzēji lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu.
Pamatojoties uz 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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu par mazdārziņa
nomu zemes vienībā ‘’Bāliņi’’, Kalētu pagastā.
24.
Par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu
6415 006 0057, iznomāšanu XX
(lēmums Nr.229)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 09.08.2018. iesniegumu Nr. 2.1.4/18/1475-S
ar lūgumu iznomāt daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu
kadastrā 6415 006 0057, 698 m2 platībā mazdārziņa vajadzībām.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, Smilšu iela 1a, Priekule,
Priekules novadā ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr. 14, ieskaitīts rezerves
zemes fonda zemēs.
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, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par daļu no zemes Smilšu iela 1a, Priekule, Priekules nov., ar
kadastra apzīmējumu 6415 006 0057, iznomāšanu XX.
25.
Par zemes nomas līguma Nr. B_55/2009 pagarināšanu XX
(lēmums Nr.230)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 3.aprīlī (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/685-S) Priekules novada pašvaldībā
saņemts XX iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu Nr.B_55/2009 uz zemes
vienību „Māri”, Bunkas pagastā, Priekules novadā, kadastra nr. 6446 003 0415, kadastra
apzīmējums 6446 003 0415 1,00 ha platībā.

Ar Priekules novada domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr.14, nekustamais īpašums
ar nosaukumu „Māri” ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Nomas līgums Nr. B_55/2009 uz zemes vienību “Māri” 1,00 ha platībā ar XX beigsies
20.05.2019.
pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.B55/2009 pagarināšanu XX.
26.
Par nomas līguma Nr.10/2009 pagarināšanu XX
(lēmums Nr.231)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, 26.03.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/613-S
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.10/2009 uz zemi Ķieģeļu iela 13, Priekule,
Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6415 002 0026, dzīvojamā mājas un palīgēku
uzturēšanai.
Nekustamais īpašums Ķieģeļu iela 13, Priekule, Priekules novads, kadastra nr. 6415
002 0026 ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu Nr.14 ieskaitīts pašvaldībai
piekritīgajās apbūvētajās zemes.
Minētā zemes vienība ir apbūvēta, uz tās atrodas dzīvojamā māja un trīs palīgēkas ar
nenoskaidrotu piederību.
Ar XX nomas līguma beigu termiņš 31.12.2018.
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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par nomas līguma Nr.10/2009 pagarināšanu XX.
27.
Par nekustamā īpašuma „ Kūlupi” , Priekules pag., Priekules nov. sadalīšanu
(lēmums Nr.232)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā XX, 04.04.2019. iesniegums (Nr. 2.1.4/ 19/738 -S) ar
lūgumu ļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kūlupi”, kadastra Nr.6482 007 0017, Priekules
pagastā, Priekules novadā, divos atsevišķos īpašumos.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.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.punktu, atklāti
balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Kūlupi’’, Priekules pag., Priekules
nov., sadalīšanu.
28.
Par zemes daļas “Ūsiņas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0099, Virgas pagastā
iznomāšanu SIA “BB Agro”

(lēmums Nr.233)
Ziņo: V.Jablonska
Deputāte Ruta Balode, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma
pieņemšanā nepiedalās.
2019.gada 27.martā Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “BB AGRO”,
reģ.Nr.42103050436, jurid. adrese “Lielarāji”, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes
locekļa A.Baloža iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/626-S, ar lūgumu iznomāt zemes daļu
“Ūsiņas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0099, Virgas pagastā.
Pamatojoties uz 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) 13. punktu, atklāti
balsojot PAR – 8 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav;
Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes daļas “Ūsiņas”, kadastra apzīmējums 6498 003 0099,
Virgas pagastā iznomāšanu SIA ‘’BB Agro’’.
29.
Par zemes daļas “Stūri”, kadastra apzīmējums 6498 001 0075, Virgas pagastā
iznomāšanu
(lēmums Nr.234)
Ziņo: V.Jablonska
Deputāte Ruta Balode, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma
pieņemšanā nepiedalās.
Priekules novada pašvaldībā saņemti divu personu iesniegumi ar lūgumu iznomāt daļu
no zemes vienības “Stūri” 2,2 ha platībā, Virgas pagastā:
1. 2019.gada 27.martā SIA “BB AGRO”, reģ.Nr.42103050436, jur.adrese “Lielarāji”,
Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., valdes locekļa iesniegums, iereģistrēts ar
Nr.2.1.4/19/626-S;
2. 2019.gada 11.aprīlī ZS “Ābelnieki”, reģ.Nr.42101024636, jur.adrese “Ābelnieki”,
Bunka, Bunkas pagasts, tās īpašnieces iesniegums.
Saskaņā ar Priekules novada pašvaldības (turpmāk tekstā- pašvaldība) 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),
SIA “BB Agro” ir priekšroka uz zemes nomu.
Pamatojoties uz 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) 13. punktu, atklāti
balsojot PAR – 8 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav;
Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:

pieņemt lēmumu par zemes daļas “Stūri”, kadastra apzīmējums 6498 001 0075,
Virgas pagastā iznomāšanu.
30.
Par daļu no zemes Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6415
005 0038, iznomāšanu XX
(lēmums Nr.235)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 05.04.2019. iesniegumu Nr.2.1.4/19/705-S ar
lūgumu iznomāt daļu no zemes Smilšu iela 7, Priekule, Priekules novads, ar apzīmējumu
kadastrā 6415 005 0038, 300 m2 platībā mazdārziņa vajadzībām.
Zemes vienība ar 26.11.2009. Priekules novada domes lēmumu nr.14, ieskaitīta
pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Ar XX zemes nomas līgums nav slēgts.
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, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par daļu no zemes Smilšu iela 7, Priekule, Priekules nov., ar
kadastra apzīmējumu 6415 005 0038, iznomāšanu XX.
31.
Par daļu no zemes “Sālavu ūdenstornis”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra
apzīmējumu 6482 008 0127 iznomāšanu SIA “Balodes birojs”
(lēmums Nr.236)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Balodes birojs”, reģ.nr. 42103056814,
valdes locekles Ingūnas Balodes 22.03.2019. iesniegumu Nr.2.1.4/19/582-S ar lūgumu iznomāt
daļu no zemes “Sālavu ūdenstornis”, Priekules pag., Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā
6482 008 0127, 0,50 ha platībā.
Nekustamais īpašums “Sālavu ūdenstornis” ar 17.09.2008. Priekules pagasta padomes
lēmumu nr.9 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs. Ar SIA “Balodes birojs” nav noslēgts
zemes nomas līgums.
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, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par daļu no zemes “Sālavu ūdenstornis”, Priekules pag.,
Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 008 0127 iznomāšanu SIA ‘’Balodes
birojs’’.
32.
Par zemes „Krustceles”, Bunkas pag., Priekules nov., iznomāšanu XX

(lēmums Nr.237)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada dome izskatījusi Viestura Niedola , dzīvojoša „Saules”, Tadaiķos
Bunkas pagastā, Priekules novadā, 20.03.2019. iesniegumu (reģ.Nr.2.1.4/19/567-S ) ar lūgumu
iznomāt zemi ar nosaukumu „Krustceles” 2.35 ha platībā, apzīmējums kadastrā 6446 003 0186.
31.01.2019. Priekules novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu Nr.1,8. “Par
lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu ”.
Zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādī noteikts, ka Priekules novada Bunkas pagastā
1 ha lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir 71 EUR (bez PVN).
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, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes ‘’Krustceles’’, Bunkas pag., Priekules nov.,
iznomāšanu XX.
33.
Par zemes vienības “Ineses”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu
6482 004 0205 iznomāšanu z/s Krūmkalni
(lēmums Nr.238)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts z/s Krūmkalni reģ.nr. 42101002107 īpašnieka XX
29.03.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/647-S ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Ineses”,
Priekules pag. , Priekules novads, ar apzīmējumu kadastrā 6482 004 0205, 3,00 ha platībā .
Nekustamais īpašums “Ineses”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 17.09.2008.
Priekules pagasta padomes lēmumu nr.9 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Ar z/s Krūmkalni nav noslēgts zemes nomas līgums .
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, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes vienības ‘’Ineses’’, Priekules pag., Priekules nov., ar
kadastra apzīmējumu 6482 004 0205 iznomāšanu z/s Krūmkalni.
34.
Par daļu no zemes vienības “Lielā iela 1”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra
apzīmējumu 6482 004 0071 iznomāšanu XX
(lēmums Nr.239)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.03.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/636-S
ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības “Lielā iela 1”, Priekules pag., Priekules novads, ar
apzīmējumu kadastrā 6482 004 0071 , 0.3598 ha platībā .

Nekustamais īpašums “Lielā iela 1”, Priekules pagasts, Priekules novads ar 26.11.2009.
Priekules novada domes lēmumu nr.14 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās apbūvētajās zemēs.
XX vēlas nomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienības daļu.
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, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības “Lielā iela 1”, Priekules pag.,
Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0071 iznomāšanu XX.
35.
Par zemes vienības “Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra
apzīmējumu 6482 004 0032 un nedzīvojamās telpas iznomāšanu XX
(lēmums Nr.240)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.03.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/636-S
ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules novads, ar
apzīmējumu kadastrā 6482 004 0032 , 0,18 ha platībā.
Nekustamais īpašums “Lielā iela 3”, Priekules pagastā ir reģistrēts Liepājas
zemesgrāmatu nodaļas, Priekules pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.264 uz Priekules
novada pašvaldības vārda.
Ar XX noslēgtais zemes nomas līgums Nr. 2.3.4/18/267 beidzies 31.01.2019.
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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1
2
pieņemt lēmumu par zemes vienības “Lielā iela 3”, Priekules pag., Priekules nov.,
ar kadastra apzīmējumu 6482 004 0032 un nedzīvojamās telpas iznomāšanu XX.

36.
Par zemes vienības “Ineses”, Priekules pag., Priekules nov., ar kadastra apzīmējumu
6482 004 0204 iznomāšanu XX
(lēmums Nr.241)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 28.03.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/636-S
ar lūgumu iznomāt zemes vienību “Ineses”, Priekules pag. , Priekules novads, ar apzīmējumu
kadastrā 6482 004 0204, 1,30 ha platībā .
Nekustamais īpašums “Ineses”, Priekules pagastā, ar 17.09.2008. Priekules pagasta
padomes lēmumu nr.9 ieskaitīts pašvaldībai piekritīgajās zemēs.
Ar XX noslēgtais zemes nomas līgums Nr.2.3.4/18/268 beidzies 31.01.2019.
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, Vizma Garkalne, Gražina

Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes vienības ‘’Ineses’’, Priekules pag., Priekules nov., ar
kadastra apzīmējumu 6482 004 0204 iznomāšanu XX.
37.
Par dzīvokļa Nr. 8 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 11 a, Priekule, Priekules novads
nodošanu atsavināšanai
(lēmums Nr.242)
Ziņo: V.Jablonska
03.04.2019.Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Priekules nami”, reģ.nr.
42103020465 valdes locekles iesniegums (reģ.nr. 2.1.4/19/687-S) ar lūgumu pašvaldībai kā
dzīvokļa valdītājam pieņemt lēmumu par dzīvokļa Liepājas iela 11a-8, Priekule, Priekules
novads, nodošanu atsavināšanai vai izīrēšanai.
Nekustamais īpašums Liepājas iela 11a, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000008868 uz
Priekules novada pašvaldības vārda.
Dzīvoklis Nr.8 reģistrēts Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules
pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000008868 8 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otrā daļa nosaka - Publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija
(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
otrās daļas 77.pantu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 5.pantu, 8.panta otro daļu, 9.panta otro daļu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija
Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda
Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS pieņemt lēmumu par dzīvokļa Nr. 8 dzīvojamajā mājā Liepājas iela 11 a, Priekule,
Priekules novads nodošanu atsavināšanai.

38.
Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX
(lēmums Nr.243)
Ziņo: G.Ķervija
2019.gada 9. aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX iesniegums ar lūgumu
piešķirt dzīvojamās telpas īres tiesības dzīvoklim XX.
Iesniedzējs ir atzīstams par personu, kura tiesīga saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā.
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, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu XX.

39.
Par zemes nomas līguma Nr.49 termiņa pagarināšanu XX, Gramzdas pagastā
(lēmums Nr.244)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 10.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX, Priekules
nov., iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/822-S, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma
termiņu par zemes “Irbītes” nomu Gramzdas pagastā.
2009.gada 22.aprīlī starp Gramzdas pagasta pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts
zemes nomas līgums Nr.49 par zemes vienības “Irbītes” 4 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458
001 0108, iznomāšanu kā pirmnomas personai. Līguma termiņš noteikts līdz 22.04.2019.
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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par zemes nomas līguma Nr.49 termiņa pagarināšanu XX,
Gramzdas pagastā.
40.
Par 10.04.2018. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/8 termiņa nepagarināšanu SIA
“Alberta saimniecība” par zemes “Ābeles” Gramzdas pagastā nomu
(lēmums Nr.245)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 01.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts SIA “Alberta saimniecība”,
reģ.Nr.40103201824, juridiskā adrese: “Stūri”, Gramzdas pag., Priekules nov., valdes locekles
XX, elektroniski parakstīts iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/657-S, ar lūgumu pagarināt
10.04.2018. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/8 termiņu par zemes vienības “Ābeles” nomu
Gramzdas pagastā.
Zemes vienība “Ābeles” 3,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6458 001 0385, Gramzdas
pagastā ir pašvaldībai piekrītoša zeme.
2018.gada 10.aprīlī starp Priekules novada pašvaldību un iesniedzēju tika noslēgts
zemes nomas līgums Nr.2.3.4/18/8 par zemes vienības “Ābeles” 2,90 ha platībā iznomāšanu
lauksaimniecības vajadzībām. Līguma termiņš noteikts līdz 2019.gada 31.maijam.
Uz iesnieguma iesniegšanas brīdi iesniedzējam ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
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” 55. punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne,
Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta
Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par 10.04.2018. zemes nomas līguma Nr.2.3.4/18/8 termiņa
nepagarināšanu SIA ‘’Alberta saimniecība’’ par zemes ‘’Ābeles’’ Gramzdas pagastā
nomu.
41.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma un zemes nomas slēgšanu ar SIA “ V.A.Pūces”
nekustamā īpašumā Zviedru vārtu iela 2, Priekule , Priekules nov.
(lēmums Nr.246)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 25.martā (reģistrācijas Nr.2.1.4/19/599-S) Priekules novada pašvaldībā
saņemts SIA “V.A. Pūces” valdes locekles iesniegums, kurā lūgts slēgt nedzīvojamo telpu
nomu veikalam ar SIA “V.A. Pūces”. Nomas telpas atrodas Zviedru vārtu iela 2, Priekule,
Priekules nov.
Nekustamais īpašums Zviedru vārtu iela 2, reģistrēts Kurzemes rajona tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000492701 uz
Priekules novada pašvaldības vārda.
Ar 01.05.2019. iesniegumā minētās telpas ir brīvas. Iesniegumā minētais telpu
lietošanas mērķis – tirdzniecība ar rūpniecības precēm.
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 – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par nedzīvojamo telpu nomas līguma un zemes nomas slēgšanu
ar SIA “ V.A.Pūces” nekustamā īpašumā Zviedru vārtu iela 2, Priekule, Priekules nov.
42.
Par daļu no zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules nov., ar kadastra
apzīmējumu 6415 003 0164 iznomāšanu biedrībai “Valta Birzs”
(lēmums Nr.247)
Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā saņemts XX 18.04.2019. iesniegumu Nr. 2.1.4/19/813-S
ar lūgumu iznomāt daļu no zemes vienības Parka iela 31, Priekulē, 40 000 m2 platībā.
Nekustamais īpašums Parka iela 31, Priekule, Priekules novads reģistrēts Kurzemes
rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Priekules pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000529621 uz Priekules novada pašvaldības vārda.
XX vēlas dibināt biedrību, slēgt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes Parka iela 31,
40 000 m2 platībā, lai varētu piedalīties LEADER projektā par sporta un atpūtas vietas
iekārtošanu un diska golfa laukuma un trases izveidošanu.
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, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita
Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par daļu no zemes vienības Parka iela 31, Priekule, Priekules
nov., ar kadastra apzīmējumu 6415 003 0164 iznomāšanu biedrībai ‘’Valta Birzs’’.
43.
Par nekustamā īpašuma „ Vārtājas Strautmaļi ‘’, Bunkas pag., Priekules nov.
sadalīšanu
(lēmums Nr.248)

Ziņo: V.Jablonska
Priekules novada pašvaldībā XX iesniegums (Nr.2.1.4/19/812 -S) ar lūgumu ļaut sadalīt
nekustamo īpašumu „Vārtājas Strautmaļi”, kadastra Nr.6446 003 0004, Bunkas pagastā divos
atsevišķos īpašumos.
Pamatojoties uz likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 19.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 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.punktu, atklāti
balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ‘’Vārtājas Strautmaļi’’, Bunkas pag.,
Priekules nov., sadalīšanu.
44.
Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”, Gramzdas pagastā,
Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
(lēmums Nr.249)
Ziņo: V.Jablonska
Izskatot jautājumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas karjers”,
kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas pagastā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu, tika konstatēts, ka:
Nekustamais īpašums “Gramzdas karjers”, kadastra Nr.6458 001 0354, Gramzdas
pagastā, sastāvošs no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6458 001 0354 8,26 ha
platībā, ir pašvaldībai piederošs. Īpašuma tiesības reģistrētas zemesgrāmatā.
Zemes vienības sastāvā ietilpst smilts/grants karjeras.
Priekules novada pašvaldība 2013.gadā pasūtīja atlikušo derīgo izrakteņu krājumu
aprēķinu īpašumā “Gramzdas karjers” I iecirknī. Krājuma aprēķina laukums 5,039 ha.
Kopējie smilts-grants un smilts krājumi 185 521 m³. No tiem:

Smilts krājumi – 62 681 m³ ( no tiem 57 328 m³ zem pazemes ūdens līmeņa);


Smilts-grants krājumi- 122 840 m³ ( no tiem 26 232 m³ zem pazemes ūdens līmeņa).

2019.gada 09.aprīlī sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „Latio”,
reģ.Nr.41703000843, juridiskā adrese K. Valdemāra iela 8-10, Rīga, noteicis, ka nekustamā
īpašuma “Gramzdas karjers”, zemes 8,26 ha un tajā esošiem smilts-grants krājumiem 122 840
m³ kopapjomā un smilts krājumiem 62 681 m³ apjomā atbilstoši tirgus situācijai uz 2019.gada
23.martu tirgus vērtība ir 64 000 EUR (sešdesmit četri tūkstoši eiro).
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta
2.punkts nosaka, ka publiskas personas manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu.
Jautājums tika izskatīts pašvaldības finanšu komitejas 2019.gada 18.aprīļa sēdē un
deputāti nolēma paaugstināt nekustamā īpašuma cenu uz 1 EUR par 1 m³ derīgo izrakteņu
krājumu. Nekustamā īpašuma vērtība sastāda 185 521 EUR (krājumu daudzumu 185 521 m³
reizinot 1 EUR).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē,[..],
otro daļu-publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. […],
4.panta pirmo daļu un 6.panta otro un trešo daļu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska,
Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese
Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gramzdas
karjers”, Gramzdas pagastā, Priekules novadā, nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas
un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
45.
Par nekustamā īpašuma ”Doņi”, Kalētu pag., Priekules nov., atsavināšanas
ierosinājumu
(lēmums Nr.250)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 17.aprīlī Priekules novada pašvaldībā saņemts XX, dzīvojoša XX,
iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.4/19/809-S, ar lūgumu atsavināt zemes vienību „Doņi”,
Kalētu pagastā.
Nekustamais īpašums „Doņi”, Kalētu pagastā ir pašvaldībai piekrītošs. Zemes vienība
nav instrumentāli uzmērīta un reģistrēta zemesgrāmatā.
Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 10,0336 ha platībā.
Pašlaik zemes vienība ir iznomāta līdz 2021.gada 31.decembrim citai personai.
Pamatojoties uz 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, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma ”Doņi”, Kalētu pag., Priekules nov.,
atsavināšanas ierosinājumu.
46.
Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa
(lēmums Nr.251)
Ziņo: V.Jablonska
2019.gada 18.aprīlī pašvaldībā saņemts Priekules novada pašvaldības domes deputāta
Arņa Kvietkauska iesniegums, kurā deputāts informē par deputāta pilnvaru nolikšanu pirms
termiņa personisku iemeslu dēļ.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta
trešo daļu, deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu
jebkura iemesla dēļ.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
3.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti

balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte
Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze); PRET - nav; ATTURAS
- nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.
47.
Par deputāta pilnvaru uzsākšanu
(lēmums Nr.252)
Ziņo: V.Jablonska
Ar Priekules novada pašvaldības domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.251 deputātu
pilnvaras izbeigtas deputātam Arnim Kvietkauskam.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.panta
pirmo daļu, ja ievēlētais domes deputāts nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais
kandidāts no tā paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts.
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta
pirmo daļu, deputāta pilnvaras sākas ar brīdi, kad Republikas pilsētas domes un novada domes
vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā iepriekšējā deputāta vietā stājas nākamais kandidāts
no attiecīgā saraksta.
Pamatojoties uz Priekules novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2019.gada 23.aprīļa
protokolu Nr.3, 1.§, deputāta Arņa Kvietkauska vietā uzaicināts stāties deputāta kandidāts Gatis
VOLKEVIČS no deputātu kandidātu saraksta “LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”.
Deputātu kandidāts ir iesniedzis rakstveida piekrišanu par deputāta pilnvaru uzsākšanu
Priekules novada pašvaldības domē.
Pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums 43.panta
pirmo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 2.panta pirmo
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, atklāti balsojot PAR – 9 (Vija Jablonska, Vizma Garkalne, Gražina Ķervija,
Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze);
PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par deputāta pilnvaru uzsākšanu.
Pielikumā:
1.Domes sēdē pieņemtie lēmumi Nr.206 –Nr.252
2. Izpilddirektora ziņojums par paveiktajiem darbiem Priekules novadā aprīļa mēnesī uz 4 lp.
Sēdi slēdz plkst.12:00
Sēdes vadītāja

V.Jablonska

Sēdes protokolētāja

D.Tilgale

