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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS

Nr.10

Duienvidkurzemes novadā, Grobiņā                                 2021.gada 7.oktobrī

Sēde sasaukta plkst. 16.00

Sēdi atklāj plkst. 16.16

Sēdi vada – 
Dienvidkurzemes  novada pašvaldības  domes priekšsēdētājs   Aivars Priedols
Protokolē – Iveta Kļava

Sēdē  piedalās  deputāti:  Aivars  Priedols, Aivars  Galeckis,  Edgars  Putra, Inga
Ratniece, Patricija Andersona, Juris Grasmanis, Andris Jefimovs, Andris Jankovskis,
Gatis  Kalniņš,  Dzintars  Kudums, Andrejs  Radzevičs,  Gundars  Sisenis,  Linards
Tiļugs, Laila Urbāne, Jānis Veits 

Sēdē nepiedalās deputāts Jānis Vitrups Raivis Kalējs, Raimonds Reinis, Sandris
Bēča,

Piedalās pašvaldības administrācijas darbinieki:

Izpilddirektors – Uldis Vārna

Izpilddirektora vietniece – Gunita Laiveniece

Juristes–  Baiba Priedīte, Gunta Gulbe, Agate Kucenko

IT speciālists – Guntis Lazdups
Uzaicināti: Elīna Pirtniece-Niķele, Andis Ādiņš, Kaspars Dzenis

Sēdes vadītājs Aivars Priedols aicina balsot par  sēdes atklāšanu

Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde atklāta.



Sēdes  vadītājs  Aivars  Priedols  aicina  balsot  par   izsludinātās  darba  kārtības
apstiprināšanu

Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Apstiprināt domes sēdes darba kārtību:

Nr.p.k
.

Darba kārtība ziņotāji

1 Par Dienvidkurzemes novada  Sociālā dienesta vadītāja
iecelšanu

Uldis Vārna

2 Par  Dienvidkurzemes  novada   Būvvaldes  vadītāja
iecelšanu

Uldis Vārna

3 Par Dienvidkurzemes novada  Sporta pārvaldes vadītāja
iecelšanu

Uldis Vārna

4 Par Agritas Driviņas atbrīvošanu no amata. Uldis Vārna
5 Grozījumi Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes

2021.gada 30.septembra lēmumā “Par Dienvidkurzemes
novada pašvaldības amatu kataloga un amatu saraksta
apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 181.§)

Uldis Vārna

6 Par  ūdensapgādes  un  notekūdeņu  savākšanas
pakalpojumiem  Dienvidkurzemes  novada  Aizputes,
Lažas  un  Kazdangas  pagastu  administratīvajās
teritorijās

Mārtiņš Grundmanis

7 Par  siltumapgādes  pakalpojumiem  Dienvidkurzemes
novada  Aizputes,  Lažas  un  Kazdangas  pagastu
administratīvajās teritorijās.

Mārtiņš Grundmanis

8 Par apsaimniekošanu Dienvidkurzemes novada Kalētu,
Bunkas, Gramzdas un Virgas pagastu administratīvajās
teritorijās.

Mārtiņš Grundmanis

9 Par  ūdensapgādes  un  notekūdeņu  savākšanas
pakalpojumiem  Dienvidkurzemes  novada  Kalētu,
Bunkas, Gramzdas un Virgas pagastu administratīvajās
teritorijās.

Mārtiņš Grundmanis

10 Par  siltumapgādes  pakalpojumiem  Dienvidkurzemes
novada Kalētu,  Bunkas,  Gramzdas un Virgas pagastu
administratīvajās teritorijās.

Mārtiņš Grundmanis

11 Par  apsaimniekošanu  Dienvidkurzemes novada  Nīcas,
Otaņķu, Dunikas un Rucavas pagastu administratīvajās
teritorijās.

Mārtiņš Grundmanis

12 Par  ūdensapgādes  un  notekūdeņu  savākšanas
pakalpojumiem Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu,
Dunikas  un  Rucavas  pagastu  administratīvajās
teritorijās.

Mārtiņš Grundmanis

13 Par  siltumapgādes  pakalpojumiem  Dienvidkurzemes Mārtiņš Grundmanis



novada  Nīcas,  Otaņķu,  Dunikas  un  Rucavas  pagastu
administratīvajās teritorijās.

14 Par  valsts  budžeta  aizņēmumu  izglītības  iestāžu
investīciju projektiem.

Aivars Priedols
Andrejs Radzevičs

1.§
Par Dienvidkurzemes novada  Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu

Ziņo – Uldis Vārna

Dienvidkurzemes  novada  dome  26.08.2021.  sēdē  pieņēma  lēmumu  ar
2021.gada  1.novembri  izveidot  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādi
“Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests” (turpmāk — Dienvidkurzemes novada
Sociālais dienests).

Pašvaldības  izpilddirektors,  ņemot  vērā  Dienvidkurzemes  novada  iestāžu
personāla atbilstības amatiem izvērtēšanas komisijas 2021.gada 6.oktobra lēmumu
(sēdes  protokols  Nr.1,  6.§)  par  pretendenta  atbilstību  Dienvidkurzemes  novada
Sociālā  dienesta vadītāja  amatam, kā arī  pretendenta piekrišanu ieņemt iestādes
vadītāja  amatu,  ierosina  pašvaldības  Domei  iecelt  iestādes  vadītāja  amatā  Elīnu
Pirtnieci Niķeli.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
69.panta pirmās daļas 4.punktu, Dienvidkurzemes novada pašvaldības 30.09.2021.
saistošo  noteikumu  Nr.7  “Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  nolikums”
12.3.apakšpunktu  un  32.9.apakšpunktu,  pašvaldības  Domes  26.08.2021.  lēmumu
(protokols  Nr.8,  20.§)  “Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādes
“Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests” izveidošanu”,

Sēdes vadītājs dod vārdu Elīnai Pirtniecei Niķelei

Debatēs piedalās deputāti: Juris Grasmanis, Andrejs Radzevičs, Aivars Priedols

Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Par Dienvidkurzemes novada Sociālā dienesta vadītāju iecelt Elīnu Pirtnieci Niķeli.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri.

Zināšanai: E. Pirtniecei Niķelei, Dienvidkurzemes novada finanšu un grāmatvedības
daļai
Saskaņots ar: Juridisko nodaļu



Sagatavoja: Juridiskās nodaļas juriste A.Kucenko
2.§

Par Dienvidkurzemes novada  Būvvaldes vadītāja iecelšanu

Ziņo – Uldis Vārna

 Dienvidkurzemes  novada  dome  26.08.2021.  sēdē  pieņēma  lēmumu  ar
2021.gada  1.novembri  izveidot  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādi
“Dienvidkurzemes  novada  Būvvalde”  (turpmāk  —  Dienvidkurzemes  novada
Būvvalde).

Pašvaldības  izpilddirektors,  ņemot  vērā  Dienvidkurzemes  novada  iestāžu
personāla atbilstības amatiem izvērtēšanas komisijas 2021.gada 6.oktobra lēmumu
(sēdes  protokols  Nr.1,  5.§)  par  pretendenta  atbilstību  Dienvidkurzemes  novada
Būvvaldes vadītāja amatam, kā arī pretendenta piekrišanu ieņemt iestādes vadītāja
amatu, ierosina pašvaldības Domei iecelt iestādes vadītāja amatā Kasparu Dzeni.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
69.panta pirmās daļas 4.punktu, Dienvidkurzemes novada pašvaldības 30.09.2021.
saistošo  noteikumu  Nr.7  “Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  nolikums”
12.5.apakšpunktu  un  32.9.apakšpunktu,  pašvaldības  Domes  26.08.2021.  lēmumu
(protokols  Nr.8,  14.§)  “Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādes
“Dienvidkurzemes novada Būvvalde” izveidošanu”,

Sēdes vadītājs dod vārdu Kasparam Dzenim

Debatēs piedalās deputāti: Linards Tiļugs, Andris Jankovskis, Andrejs Radzevičs

Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Par Dienvidkurzemes novada Būvvaldes vadītāju iecelt Kasparu Dzeni.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri.

Zināšanai: K.Dzenim, Dienvidkurzemes novada finanšu un grāmatvedības daļai
Saskaņots ar: Juridisko nodaļu
Sagatavoja: Juridiskās nodaļas juriste A.Kucenko

3.§
Par Dienvidkurzemes novada  Sporta pārvaldes  vadītāja iecelšanu

Ziņo – Uldis Vārna

Dienvidkurzemes  novada  dome  26.08.2021.  sēdē  pieņēma  lēmumu  ar
2021.gada  1.novembri  izveidot  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādi
“Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde”  (turpmāk — Dienvidkurzemes novada
Sporta pārvalde).



Pašvaldības  izpilddirektors,  ņemot  vērā  Dienvidkurzemes  novada  iestāžu
personāla atbilstības amatiem izvērtēšanas komisijas 2021.gada 6.oktobra lēmumu
(sēdes  protokols  Nr.1,  7.§)  par  pretendenta  atbilstību  Dienvidkurzemes  novada
Sporta pārvaldes vadītāja amatam, kā arī  pretendenta piekrišanu ieņemt iestādes
vadītāja  amatu,  ierosina  pašvaldības  Domei  iecelt  iestādes  vadītāja  amatā  Andi
Ādiņu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
69.panta pirmās daļas 4.punktu, Dienvidkurzemes novada pašvaldības 30.09.2021.
saistošo  noteikumu  Nr.7  “Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  nolikums”
12.7.apakšpunktu  un  32.9.apakšpunktu,  pašvaldības  Domes  26.08.2021.  lēmumu
(protokols  Nr.8,  19.§)  “Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  iestādes
“Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde” izveidošanu”,

Sēdes vadītājs dod vārdu Andim Ādiņam

Debatēs piedalās deputāti: Laila Urbāne, Juris Grasmanis

Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:
1. Par Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldes vadītāju iecelt Andi Ādiņu.

2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.novembri.

Zināšanai: A.Ādiņam, Dienvidkurzemes novada finanšu un grāmatvedības daļai
Saskaņots ar: Juridisko nodaļu

Sagatavoja: Juridiskās nodaļas juriste A.Kucenko

4.§
Par Agritas Driviņas atbrīvošanu no amata

Ziņo – Uldis Vārna

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu,
kas nosaka, ka tikai  dome var atbrīvot pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas
amatpersonas  no  darba,  30.09.2021.  apstiprināto  Dienvidkurzemes  novada
pašvaldības  nolikumu,  ar  kuru  ir  izveidota  Bārtas  un  Kalētu  pagastu  apvienības
pārvalde un 30.09.2021. ar domes lēmumu tika iecelts  Bārtas un Kalētu pagastu
apvienības pārvaldes vadītājs,
Jautājumu uzdod deputāts Andrejs Radzevičs
Atbild juriste Baiba Priedīte

Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par; Patricija Andersona-par; Andris Jefimovs-par; Andris Jankovskis-par;
Gatis  Kalniņš-par;  Dzintars  Kudums-par; Gundars  Sisenis-par;  Linards  Tiļugs-par;



Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar balsu skaitu par –13, pret– nav, atturas – nav;
balsojumā nepiedalās deputāti Juris Grasmanis; Andrejs Radzevičs

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Atbrīvot  no  amata  Kalētu  pagasta  pārvaldes  vadītāju  Agritu  Driviņu  ar
30.09.2021.

2. Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  izpilddirektoram  nodrošināt  no  1.
punktā  minētās  pārvaldes  vadītāja  materiālo  vērtību  un  dokumentu
nodošanu. 

Zināšanai: Administratīvajai daļai, A.Driviņai
Sagatavoja: Sanita Frīdmane

5.§

Grozījumi  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  domes  2021.gada
30.septembra  lēmumā  “Par  Dienvidkurzemes  novada  pašvaldības  amatu
kataloga un amatu saraksta apstiprināšanu” (prot.Nr.9, 181.§)

Ziņo – Uldis Vārna

Dienvidkurzemes  novada  pašvaldībā  ir  sagatavots  pašvaldības  darbinieku
amatu  saraksta,  kurā  norādītas  amata  likmes  un  mēnešalgu  grupas,  projekts
(turpmāk – Projekts). 

Projekts tika izskatīts Pašvaldības domes  2021.gada 30.septembra sēdē un
apstiprināts daļēji (t.i. izņemot sadaļas par Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldi,
Dienvidkurzemes  novada  Kultūras  pārvaldi,  Dienvidkurzemes  novada  Komunālo
pārvaldi, Dienvidkurzemes novada Sociālo dienestu un Pāvilostas ostas pārvaldi) ar
Pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumu “Par Dienvidkurzemes novada
pašvaldības amatu kataloga un amatu  saraksta  apstiprināšanu”  (prot.Nr.9,  181.§)
(turpmāk - pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmums).

Ņemot vērā, ka ir nepieciešami papildinājumi Projektā un apstiprināt Projekta
sadaļas  par  Dienvidkurzemes  novada  Sporta  pārvaldi,  Dienvidkurzemes  novada
Kultūras  pārvaldi,  Dienvidkurzemes  novada  Komunālo  pārvaldi,  Dienvidkurzemes
novada Sociālo dienestu un Pāvilostas ostas pārvaldi,  ir sagatavoti ar pašvaldības
domes 2021.gada 30.septembra lēmumu apstiprinātie Pielikumi Nr.1 un Nr.2 jaunā
redakcijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 6.punktu,
Valsts  un  pašvaldību  institūciju  amatpersonu  un  darbinieku  atlīdzības  likumu,
Ministru  kabineta  2010.gada  30.novembra  noteikumiem  Nr.1075   “Valsts  un
pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
Jautājumus uzdod deputāti: Gatis Kalniņš, Linards Tiļugs, Andrejs Radzevičs
Atbild: Uldis Vārna, Gunita Laiveniece
Debatēs piedalās deputāti: Gatis Kalniņš, Linards Tiļugs, Andrejs Radzevičs, Juris
Grasmanis



Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
atturas; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par;
ar balsu skaitu par –14, pret– nav, atturas – 1,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Izdarīt pašvaldības domes 2021.gada 30.septembra lēmumā šādus grozījumus:
1.1.Apstiprināt  un  izteikt  1.punktā  noteikto  Dienvidkurzemes  novada

pašvaldības  amatu  katalogu  ar  2021.gada  1.oktobri  jaunā  redakcijā
(Pielikums Nr.1).

1.2.Apstiprināt  un  izteikt  2.punktā  noteikto  Dienvidkurzemes  novada
pašvaldības amatu sarakstu un mēnešalgas 2021.gadam ar  2021.gada
1.oktobri jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2). 

Zināšanai:  Administrācijai,   Dienvidkurzemes  novada  finanšu  un  grāmatvedības
nodaļai 
Saskaņots ar: juristi A.Kucenko
Sagatavoja: S.Frīdmane, G.Laiveniece

6.§
Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Lažas un Kazdangas pagastu
administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd  centralizētus  ūdensapgādes  pakalpojumus  un  centralizētus
notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Dienvidkurzemes novada Aizputes, Lažas un
Kazdangas pagastu administratīvās teritorijās nodrošina pārvaldes. 

Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”,  kuras mērķi  un darbības veidi  saskaņā ar
Statūtiem ir ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu un atkritumu likvidēšana,
attīrīšana un tamlīdzīga darbība,  un,  lai  mazinātu  Pašvaldības noslodzi  Aizputes,
Lažas un Kazdangas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  15.panta pirmās daļas
1.punktu,  21.panta  pirmās  daļas  27.punktu  un  Ūdenssaimniecības  pakalpojumu
likuma 6.panta pirmo daļu,
Debatēs piedalās deputāts Andrejs Radzevičs
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar balsu skaitu par –14,
pret– nav, atturas – nav, balsojumā nepiedalās Linards Tiļugs

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot  SIA  „Aizputes  komunālais  uzņēmums”,  reģ.  Nr.42103001430,
sākot  ar  2022.gada  1.janvāri  nodrošināt  Dienvidkurzemes  novada
Aizputes,  Lažas  un  Kazdangas  pagastu  administratīvajās  teritorijās



centralizētus  ūdensapgādes  pakalpojumus,  tai  skaitā  ūdens  ieguve,
sagatavošana, ūdens padeve no sagatavošanas līdz patērētājam.

2. Pilnvarot  SIA  „Aizputes  komunālais  uzņēmums”,  reģ.  Nr.42103001430,
sākot  ar  2022.gada  1.janvāri  nodrošināt  Dienvidkurzemes  novada
Aizputes,  Lažas  un  Kazdangas  pagastu  administratīvajās  teritorijās
centralizētu notekūdeņu savākšanas pakalpojumus, tai  skaitā savākšana
no lietotāja, novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām un/vai sūkņu stacijai un
notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumus.

3. Uzdot Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot līgumu starp Domi
un SIA „Aizputes komunālo uzņēmumu”.

4. Uzdot  izpilddirektoram  organizēt  nepieciešamās  informācijas
sagatavošanu un  iesniegšanu  Domes Juridiskajai  un  iepirkumu daļai  šī
lēmuma 3.punktā minētā līguma sagatavošanai.

Zināšanai: SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Astrīda Eņģele

7.§
Par siltumapgādes pakalpojumiem Dienvidkurzemes novada Aizputes, Lažas

un Kazdangas pagastu administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd  centralizētus  siltumapgādes  pakalpojumus Dienvidkurzemes novada
Aizputes,  Lažas  un  Kazdangas  pagastu  administratīvās  teritorijās  nodrošina
pārvaldes. 

Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”, kura ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un
sniedz  siltumapgādes  sabiedriskos  pakalpojumus,  un,  lai  mazinātu  Pašvaldības
noslodzi Aizputes, Lažas un Kazdangas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Enerģētikas likuma 51.panta pirmo
daļu,
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot  SIA  “Aizputes  komunālais  uzņēmums”,  reģ.  Nr.42103001430,
sākot  ar  2022.gada  1.janvāri  nodrošināt  Dienvidkurzemes  novada
Aizputes,  Lažas  un  Kazdangas  pagastu  administratīvajās  teritorijās
centralizētus siltumapgādes pakalpojumus, tai skaitā ražošana, pārvade no
sagatavošanas līdz patērētājam un sadale patērētājiem.

2. Uzdot Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot līgumu starp Domi
un SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”.

3. Uzdot  izpilddirektoram  organizēt  nepieciešamās  informācijas
sagatavošanu  un  iesniegšanu  Domes  Juridiskajai  un  iepirkumu  daļai  šī
lēmuma 2.punktā minētā līguma sagatavošanai.



Zināšanai: SIA “Aizputes komunālais uzņēmums”, Andrejam Šakalam
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Astrīda Eņģele

8.§
Par apsaimniekošanu Dienvidkurzemes novada Kalētu, Bunkas, Gramzdas un

Virgas pagastu administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā
arī  dzīvojamo  telpu  apsaimniekošanu,  uzturēšanu,  izīrēšanu  un  iznomāšanu
Dienvidkurzemes  novada  Kalētu,  Bunkas,  Gramzdas  un  Virgas  pagastu
administratīvās teritorijās nodrošina pārvaldes. 

Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Priekules nami”, kuras mērķi un darbības veidi saskaņā ar Statūtiem cita starpā
ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana, un, lai mazinātu Pašvaldības noslodzi Kalētu,
Bunkas, Gramzdas un Virgas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  21.panta pirmās daļas
27.punktu,  un  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  dzīvojamo  māju  privatizāciju”
50.panta septīto daļu,
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, sākot ar 2022.gada
1.janvāri, pārvaldīt un apsaimniekot Dienvidkurzemes novada pašvaldības
īpašumā un  valdījumā esošās  dzīvojamās mājas,  ar  mājām funkcionāli
saistītās  ēkas,  būves  un  mājām  piesaistītos  zemes  gabalus,
Dienvidkurzemes novada  Kalētu,  Bunkas,  Gramzdas un Virgas pagastu
administratīvajās teritorijās.

2. Pilnvarot SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, sākot ar 2022.gada
1.janvāri,  apsaimniekot  un  uzturēt,  izīrēt  un  iznomāt  Dienvidkurzemes
novada pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas un iekasēt  īres
maksas peļņas daļu, Dienvidkurzemes novada Kalētu, Bunkas, Gramzdas
un Virgas pagastu administratīvajās teritorijās.

3. Uzdot  Domes  Juridiskajai  un  iepirkumu  daļai  sagatavot  līgumu  par
dzīvojamo  māju  apsaimniekošanu  un  pārvaldīšanu  starp  Domi  un  SIA
„Priekules nami”.

4. Uzdot izpilddirektoram organizēt nepieciešamās informācijas sagatavošanu un
iesniegšanu Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai šī lēmuma 2.punktā minētā
līguma sagatavošanai.

Zināšanai: SIA “Priekules nami”
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Andris Razma, Normunds Pāvils



9.§
Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem

Dienvidkurzemes novada Kalētu, Bunkas, Gramzdas un Virgas pagastu
administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd  centralizētus  ūdensapgādes  pakalpojumus  un  centralizētus
notekūdeņu  savākšanas  pakalpojumus  Dienvidkurzemes  novada  Kalētu,  Bunkas,
Gramzdas un Virgas pagastu administratīvās teritorijās nodrošina pārvaldes. 

Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Priekules nami”, kuras mērķi un darbības veidi saskaņā ar Statūtiem ir ūdens
ieguve,  attīrīšana  un  sadale,  notekūdeņu  un  atkritumu  likvidēšana,  attīrīšana  un
tamlīdzīga darbība, un, lai mazinātu Pašvaldības noslodzi Kalētu, Bunkas, Gramzdas
un Virgas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  15.panta pirmās daļas
1.punktu,  21.panta  pirmās  daļas  27.punktu  un  Ūdenssaimniecības  pakalpojumu
likuma 6.panta pirmo daļu,
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, sākot ar 2022.gada
1.janvāri nodrošināt Dienvidkurzemes novada  Kalētu, Bunkas, Gramzdas
un Virgas pagastu administratīvajās teritorijās centralizētus ūdensapgādes
pakalpojumus, tai skaitā ūdens ieguve, sagatavošana, ūdens padeve no
sagatavošanas līdz patērētājam.

2. Pilnvarot SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, sākot ar 2022.gada
1.janvāri nodrošināt Dienvidkurzemes novada  Kalētu, Bunkas, Gramzdas
un  Virgas pagastu  administratīvajās  teritorijās  centralizētu  notekūdeņu
savākšanas pakalpojumus, tai skaitā savākšana no lietotāja, novadīšanu
līdz attīrīšanas iekārtām un/vai  sūkņu stacijai  un notekūdeņu attīrīšanas
pakalpojumus.

3. Uzdot Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot līgumu starp Domi
un SIA „Priekules nami”.

4. Uzdot  izpilddirektoram  organizēt  nepieciešamās  informācijas
sagatavošanu un iesniegšanu Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai šī lēmuma
2.punktā minētā līguma sagatavošanai.

Zināšanai: SIA “Priekules nami”
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Andris Razma, Normunds Pāvils



10.§
Par siltumapgādes pakalpojumiem Dienvidkurzemes novada Kalētu, Bunkas,

Gramzdas un Virgas pagastu administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd  centralizētus  siltumapgādes  pakalpojumus Dienvidkurzemes novada
Kalētu, Bunkas, Gramzdas un Virgas pagastu administratīvās teritorijās nodrošina
pārvaldes. 

Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA  “Priekules  nami”,  kura  ir  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēja  un  sniedz
siltumapgādes  sabiedriskos  pakalpojumus,  un,  lai  mazinātu  Pašvaldības  noslodzi
Kalētu, Bunkas, Gramzdas un Virgas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Enerģētikas likuma 51.panta pirmo
daļu,
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot SIA „Priekules nami”, reģ. Nr.42103020465, sākot ar 2022.gada
1.janvāri nodrošināt Dienvidkurzemes novada  Kalētu, Bunkas, Gramzdas
un Virgas pagastu administratīvajās teritorijās centralizētus siltumapgādes
pakalpojumus,  tai  skaitā  ražošana,  pārvade  no  sagatavošanas  līdz
patērētājam un sadale patērētājiem.

2. Uzdot Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot līgumu starp Domi
un SIA „Priekules nami”.

3. Uzdot  izpilddirektoram  organizēt  nepieciešamās  informācijas
sagatavošanu  un  iesniegšanu  Domes  Juridiskajai  un  iepirkumu  daļai  šī
lēmuma 2.punktā minētā līguma sagatavošanai.

Zināšanai: SIA “Priekules nami”
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Andris Razma, Normunds Pāvils

11.§
Par apsaimniekošanu Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu, Dunikas un

Rucavas pagastu administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, kā
arī  dzīvojamo  telpu  apsaimniekošanu,  uzturēšanu,  izīrēšanu  un  iznomāšanu
Dienvidkurzemes  novada  Nīcas,  Otaņķu,  Dunikas  un  Rucavas  pagastu
administratīvās teritorijās nodrošina pārvaldes. 



Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Grobiņas namserviss”, kuras mērķi un darbības veidi saskaņā ar Statūtiem cita
starpā ir  nekustamā īpašuma pārvaldīšana, un, lai  mazinātu Pašvaldības noslodzi
Nīcas, Otaņķu, Dunikas un Rucavas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  21.panta pirmās daļas
27.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta
septīto daļu,
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot  SIA  „Grobiņas  namserviss”,  reģ.  Nr.42103012383,  sākot  ar
2022.gada 1.janvāri, pārvaldīt un apsaimniekot Dienvidkurzemes novada
pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās dzīvojamās mājas, ar mājām
funkcionāli  saistītās ēkas,  būves un mājām piesaistītos  zemes gabalus,
Dienvidkurzemes  novada  Nīcas,  Otaņķu,  Dunikas  un  Rucavas  pagastu
administratīvajās teritorijās.

2. Pilnvarot  SIA  „Grobiņas  namserviss”,  reģ.  Nr.42103012383,  sākot  ar
2022.gada  1.janvāri,  apsaimniekot  un  uzturēt,  izīrēt  un  iznomāt
Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas
un  iekasēt  īres  maksas  peļņas  daļu,  Dienvidkurzemes  novada  Nīcas,
Otaņķu, Dunikas un Rucavas pagastu administratīvajās teritorijās.

3. Uzdot Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot grozījumus starp
Domi  un  SIA  „Grobiņas  namserviss”  noslēgtajā  līgumā  „Par  dzīvojamo
māju apsaimniekošanu un pārvaldīšanu”  Nr.GND/2021/3.38/6-SAIMN no
2021. gada 14. janvāra un tā pielikumos.

4. Uzdot  izpilddirektoram  organizēt  nepieciešamās  informācijas
sagatavošanu  un  iesniegšanu  Domes  Juridiskajai  un  iepirkumu  daļai  šī
lēmuma 2.punktā minētā līguma sagatavošanai.

Zināšanai: SIA “Grobiņas namserviss”
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Edgars Bertrams, Andrejs Šakals

12.§
Par ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem

Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu, Dunikas un Rucavas pagastu
administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd  centralizētus  ūdensapgādes  pakalpojumus  un  centralizētus
notekūdeņu  savākšanas  pakalpojumus  Dienvidkurzemes  novada  Nīcas,  Otaņķu,
Dunikas un Rucavas pagastu administratīvās teritorijās nodrošina pārvaldes. 

Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA “Grobiņas namserviss”, kuras mērķi un darbības veidi saskaņā ar Statūtiem ir
ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana



un tamlīdzīga darbība, un, lai mazinātu Pašvaldības noslodzi Nīcas, Otaņķu, Dunikas
un Rucavas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  15.panta pirmās daļas
1.punktu,  21.panta  pirmās  daļas  27.punktu  un  Ūdenssaimniecības  pakalpojumu
likuma 6.panta pirmo daļu,
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot  SIA  „Grobiņas  namserviss”,  reģ.  Nr.42103012383,  sākot  ar
2022.gada 1.janvāri  nodrošināt Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu,
Dunikas  un  Rucavas  pagastu  administratīvajās  teritorijās  centralizētus
ūdensapgādes  pakalpojumus,  tai  skaitā  ūdens  ieguve,  sagatavošana,
ūdens padeve no sagatavošanas līdz patērētājam.

2. Pilnvarot  SIA  „Grobiņas  namserviss”,  reģ.  Nr.42103012383,  sākot  ar
2022.gada 1.janvāri  nodrošināt Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu,
Dunikas  un  Rucavas  pagastu  administratīvajās  teritorijās  centralizētus
notekūdeņu savākšanas pakalpojumus, tai skaitā savākšana no lietotāja,
novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām un/vai sūkņu stacijai un notekūdeņu
attīrīšanas pakalpojumus.

3. Uzdot Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot grozījumus starp
Domi  un  SIA  „Grobiņas  namserviss”  noslēgtajā  līgumā  „Par
ūdenssaimniecības  sabiedrisko  pakalpojumu  sniegšanu”  no  2016.gada
12.decembra un tā pielikumos.

4. Uzdot  izpilddirektoram  organizēt  nepieciešamās  informācijas
sagatavošanu  un  iesniegšanu  Domes  Juridiskajai  un  iepirkumu  daļai  šī
lēmuma 2.punktā minētā līguma sagatavošanai.

Zināšanai: SIA “Grobiņas namserviss”
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Edgars Bertrams, Andrejs Šakals

13.§
Par siltumapgādes pakalpojumiem Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu,

Dunikas un Rucavas pagastu administratīvajās teritorijās

Ziņotājs: Mārtiņš Grundmanis

Šobrīd  centralizētus  siltumapgādes  pakalpojumus Dienvidkurzemes novada
Nīcas,  Otaņķu,  Dunikas un Rucavas pagastu  administratīvās  teritorijās  nodrošina
pārvaldes. 

Pamatojoties uz to, ka Pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības kapitālsabiedrību
SIA  “Grobiņas namserviss”,  kura  ir  sabiedrisko  pakalpojumu sniedzēja  un sniedz
siltumapgādes  sabiedriskos  pakalpojumus,  un,  lai  mazinātu  Pašvaldības  noslodzi
Nīcas, Otaņķu, Dunikas un Rucavas pagastu administratīvo teritoriju pārvaldēs, 



pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu,  15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Enerģētikas likuma 51.panta pirmo
daļu,
Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

1. Pilnvarot  SIA  „Grobiņas  namserviss”,  reģ.  Nr.42103012383,  sākot  ar
2022.gada 1.janvāri  nodrošināt Dienvidkurzemes novada Nīcas, Otaņķu,
Dunikas  un  Rucavas  pagastu  administratīvajās  teritorijās  centralizētus
siltumapgādes  pakalpojumus,  tai  skaitā  ražošana,  pārvade  no
sagatavošanas līdz patērētājam un sadale patērētājiem.

2. Uzdot Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot grozījumus starp
Domi un SIA „Grobiņas namserviss” noslēgtajā līgumā „Par siltumapgādes
sabiedrisko  pakalpojumu  sniegšanu”  no  2017.gada  27.jūlija  un  tā
pielikumos.

3. Uzdot  izpilddirektoram  organizēt  nepieciešamās  informācijas
sagatavošanu  un  iesniegšanu  Domes  Juridiskajai  un  iepirkumu  daļai  šī
lēmuma 2.punktā minētā līguma sagatavošanai.

Zināšanai: SIA “Grobiņas namserviss”
Saskaņots ar: Juridisko un iepirkumu daļu, juriste A.Kucenko
Sagatavoja: Edgars Bertrams, Andrejs Šakals

14.§
Par valsts budžeta aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projektiem

Ziņo – Aivars Priedols, Andrejs Radzevičs

Saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 2.
punktu  pašvaldībām  ir  iespējas  saņemt  valsts  budžeta  aizņēmumu  pašvaldību
dibinātu  izglītības  iestāžu  investīciju  projektiem,  kas  vērsti  uz  izglītības  iestāžu
infrastruktūras  uzlabošanu  un  mācību  vides  labiekārtošanu  mūsdienīgas  un
kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. Lai varētu saņemt
valsts budžeta aizņēmumu, ir jāsaņem Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk -
IZM) pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību ilgtspējīgas izglītības funkcijas
nodrošināšanai.

Pašvaldības  budžeta  līdzfinansējums  jāparedz  ne  mazāk  kā  10  procentu
apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām.

Iesniedzot investīciju projektus izvērtēšanai IZM, pašvaldībām jāievēro virkne
nosacījumu, kas skatāmi 2021. gada 20. aprīļa MK noteikumos Nr.  258  “Kārtība,
kādā  izvērtē  pašvaldību  izglītības  iestāžu  investīciju  projektus  valsts  budžeta
aizņēmuma saņemšanai”

Ņemot vērā minēto, prasībām atbilstošs izglītības iestādes investīciju projekts
Dienvidkurzemes  novadā  ir  “Nīcas  sporta  laukuma  būvniecība”  (iekļauts
investīciju  plānā,  ir  būvprojekts,  saņemta  būvatļauja  ar  atzīmi  par
projektēšanas nosacījumu izpildi)

https://likumi.lv/ta/id/322631-kartiba-kada-izverte-pasvaldibu-izglitibas-iestazu-investiciju-projektus-valsts-budzeta-aiznemuma-sanemsanai
https://likumi.lv/ta/id/322631-kartiba-kada-izverte-pasvaldibu-izglitibas-iestazu-investiciju-projektus-valsts-budzeta-aiznemuma-sanemsanai
https://likumi.lv/ta/id/322631-kartiba-kada-izverte-pasvaldibu-izglitibas-iestazu-investiciju-projektus-valsts-budzeta-aiznemuma-sanemsanai


Nīcas  vidusskolas  skolēnu  skaita  pieaugums  pēdējos  4  gados  ir  ap  100
skolēniem. 2018./2019.mācību gadā skolēnu skaits bija 254, bet 2021./2022.mācību
gadā  jau  352.  Palielinās  arī  klašu  komplektu  skaits  (2019./2020.m.g.  –  15  klašu
komplekti,  bet  2021./2022.m.g.  –  19  klašu  komplekti),  vidusskolēnu  skaits
2021./2022. māc. g. ir 54, kas atbilst izglītības iestāžu investīciju projekta kritērijiem.

“Nīcas  sporta  laukuma  būvniecība”  iekļauts  “Nīcas  novada  ilgtspējīgas
attīstības  stratēģijas  2014.  –  2030.  gadam”  sadaļā  pie  prioritāri  risināmiem
uzdevumiem.

Projekts  “Nīcas  sporta  laukuma  būvniecība” ir  iekļauts  Nīcas  vidusskolas
Attīstības  plānā  2017.-  2021.gadam -   tajā  norādīts,  ka  skolā  ir  sporta  izglītības
programmas  -  basketbola,  vispārējā  fiziskā  sagatavošana,  galda  teniss,  MTB
velosports, izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt Liepājas rajona sporta skolas futbola
treniņus. 

Plānā  uzrādītas  tālākās  attīstības  vajadzības  -  atjaunot  un  rekonstruēt
stadionu.  Kā  viens  no  skolas  tālākās  attīstības  mērķiem  noteiks  “Sportiska  un
veselīga dzīvesveida popularizēšana”, piedaloties sportiska un veselīga dzīvesveida
atbalstošos projektos programmās, izglītības iestāde ir Nacionālā veselību veicinošo
skolu tīkla dalībniece, mērķa sasniegšanai norādīts kritērijs - rekonstruēts stadions.

Nīcas sporta laukums ir daudzfunkcionāls, tas loģiski iekļausies jaunveidotajā
Dienvidkurzemes  novada  sporta  infrastruktūras  centrālo  objektu  grupā.
Dienvidkurzemes novada sporta jomas pārvaldes struktūras projektā minēti 4 sporta
centri - Grobiņa, Aizpute, Priekule un Nīca. Šiem sporta centriem jāspēj nodrošināt
visu  Dienvidkurzemes  novadā  ietilpstošo  vidusskolu  un  pagastu  vajadzības.
Ģeogrāfiski Nīcas sporta centrs nodrošinātu pilnvērtīgu sporta pakalpojumu funkciju
pieejamību  un  sasniedzamību  Dienvidkurzemes  novada  dienvidu  daļā  -  Nīcas,
Otaņķu, Rucavas un Dunikas pagastos.

Dienvidkurzemes novada Nīcas vidusskolas investīciju projekts “Nīcas sporta
laukuma būvniecība” nozīmīgums sasaucas ar vairākiem Latvijas Republikas valsts
nozīmes  attīstības  dokumentiem  un  Latvijai  saistošajiem  starptautiskiem  tiesību
aktiem.

Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.gadam (apstiprināts ar 2020.
gada 2. jūlija Latvijas Republikas Saeimas lēmumu Nr. 418/Lm13) paredz prioritāti
“Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei”.

Prioritātes  mērķis  ir  ikvienam  pieejams  dinamisks  kultūras  un  sporta
pakalpojumu klāsts, kas ļauj attīstīt talantus un veidot spēcīgu Latvijas tēlu pasaulē.

Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  apstiprinātās “Sporta  politikas
pamatnostādnes 2021.  –  2027.  gadam”  nosaka  sporta  politikas  mērķi:
pamatnostādnēs definētais sporta politikas vadmotīvs ir  – Sports dzīves kvalitātei.
Pamatnostādņu  izstrādes  mērķis  ir  veicināt  iedzīvotāju  regulāru  iesaisti  fiziskās
aktivitātēs,  attīstīt  talantus un radīt  priekšnoteikumus izcilu  rezultātu sasniegšanai
sportā. Pamatnostādnēs definētā sporta politikas mērķa sasniegšanai ir izvirzīti šādi
apakšmērķi: sekmēt sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību.

“Eiropas  Sporta  harta”–  virzīta  valdībām nolūkā  veicināt  sportu  kā  svarīgu
cilvēka attīstības faktoru saskaņā ar Sporta ētikas kodeksā izklāstītajiem principiem.
Hartas  mērķis  ir  sniegt  katram  indivīdam  iespēju  iesaistīties  sportā,  un  īpaši  –
nodrošināt to, lai visiem jauniem cilvēkiem būtu dota iespēja iegūt fizisko izglītību un
sporta  pamatiemaņas,  kā  arī  nodrošināt  to,  lai  ikvienam būtu  iespēja  iesaistīties
sportā un fiziskajā atpūtā drošā un veselīgā vidē. 



“Sporta ētikas kodekss”-  veicina godīgu spēli  starp bērniem un jauniešiem,
izmantojot izglītojošus un preventīvus pasākumus, lai stiprinātu sporta ētiku. Sporta
ētika veicina labās prakses izplatīšanu, lai veicinātu daudzveidību sportā un cīņu pret
visa  veida  diskrimināciju.  Katram bērnam un  jaunietim  ir  tiesības  nodarboties  ar
sportu un gūt gandarījumu no šīs pieredzes. Iestādēm un pieaugušajiem ir jābūt šo
tiesību garantijai. Sporta  ētikas kodekss attiecas uz  visiem prasmju un tiekšanās
līmeņiem, atpūtas aktivitātēm un arī sporta sacensībām.

“Baltā grāmata par sportu”- tās mērķis ir iesaistīt un tādējādi atbalstīt sportu
citās ES politikas jomās un paredzēt nosacījumus labākai sporta pārvaldībai Eiropā,
sniedzot  norādījumus  ES  noteikumu  piemērošanai.  “Baltās  grāmatas  par  sportu”
galvenās  vadlīnijas  ir:  sabiedrības  veselības  uzlabošana  ar  fizisko  aktivitāšu
palīdzību;  spēku  apvienošana  dopinga  apkarošanas  jomā;  sporta  nozīmes
veicināšana izglītības un apmācību jomā; brīvprātīgo kustības un aktīva pilsoniskuma
veicināšana ar sportu; sporta potenciāla izmantošana attiecībā uz sociālo iekļaušanu,
integrāciju  un  vienādām  iespējām;  rasisma  un  vardarbības  novēršanas  un
apkarošanas  pastiprināšana;  virzība  uz  pierādījumiem  balstītu  sporta  politiku;
stabilāka  valsts  un  pašvaldību  atbalsta  nodrošināšana  sporta  jomā;  sporta
savdabības izpratne; brīva pārvietošanās un valsts piederība; sportistu pārejas (ja
nepastāvētu  sportistu  pārejas  noteikumi,  varētu  tikt  apdraudēta  sporta  sacensību
integritāte); spēlētāju aģenti (cīņa pret korupciju); korupcija, naudas atmazgāšana un
citi finanšu noziegumu veidi; nepilngadīgo aizsardzība; klubu licencēšanas sistēmas;
plašsaziņas līdzekļi.

Domes  priekšsēdētājs  Aivars  Priedols:  pēc  30.09.2021.domes  sēdes,  rūpīgāk
izanalizējot  sagatavoto lēmumu, atklājās daži  neizpildāmi  nosacījumi,  kā rezultātā
lēmums netika parakstīts un pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 48.panta tika
sasaukta ārkārtas sēde, šī jautājuma atkārtotai  izskatīšanai.

Deputāts Andrejs Radzevičs: Iepriekšējā domes sēdē šo lēmuma projektu kā labu un
vajadzīgu ideju atbalstījām, bet detalizētāk izvērtējot lēmumu, konstatējām:
Būvdarbu iepirkums tika izsludināts 8.jūnijā, pieteikšanās termiņš noteikts 26.jūlijs. 
Iepirkuma līgumā būvdarbu beigu termiņš noteikts 30.novembris. No tiesību normām,
lēmums reāli nav izpildāms. Jautājums atceļams juridisku izpildījuma iemesla dēļ

Tā kā 30.09.2021. lēmumu domes priekšsēdētājs nav parakstījis, līdz ar to tas nav
spēkā un liekams uz atkārtotu balsošanu

Atklāti balsojot: Aivars Priedols-pret; Aivars Galeckis- pret; Edgars Putra- pret; Inga
Ratniece- pret;  Patricija  Andersona- pret;  Juris Grasmanis- pret;  Andris Jefimovs-
pret;  Andris Jankovskis- pret;  Gatis Kalniņš- pret;  Dzintars Kudums- pret; Andrejs
Radzevičs-atturas; Gundars Sisenis- pret; Linards Tiļugs- pret ; Laila Urbāne- pret;
Jānis Veits- pret; ar balsu skaitu par –nav, pret– 14, atturas – 1,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Neatbalstīt iesniegto lēmuma projektu:
1. Iesniegt  pieteikumu (Pielikums  Nr.  1)  Izglītības  un  zinātnes  ministrijai
atzinuma saņemšanai pašvaldības investīcijas projekta - “Nīcas Sporta  laukuma
būvniecība” -  īstenošanai.
2. Pēc lēmuma saņemšanas par atbalstu investīciju projekta īstenošanai,  ņemt
ilgtermiņa aizdevumu 772 961,43  EUR (septiņi simti septiņdesmit divi tūkstoši



deviņi  simti  sešdesmit  viens  euro,  43  centi)  apmērā  no  Valsts  kases  līdz  10
gadiem ar Valsts kases noteikto gada mainīgo  euro aizdevuma procenta likmi
projekta  “Nīcas  sporta  laukuma  būvniecība”  realizēšanai,  pamatojoties  uz
iepirkuma procedūrā saņemto izdevīgāko piedāvājumu.
3. Nodrošināt līdzfinansējumu  projekta  realizēšanai  10%  apmērā,  77 296,14
EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro, 14 centi), no
pašvaldības budžeta,  2021.  gadā paredzot 2000,-  EUR (divi  tūkstoši  euro,  00
centi) no attīstības un projektu nodaļas budžeta un atlikušo summu plānot 2022.
gada budžetā.
4. Nodrošināt investīciju  projekta  rezultātu  uzturēšanu  un  ilgtspēju,  paredzot
ikgadējā budžetā sporta laukuma uzturēšanas izmaksas. 

Sēdes vadītājs Aivars Priedols aicina balsot par sēdes slēgšanu.

Atklāti  balsojot:  Aivars Priedols-par; Aivars Galeckis-par;  Edgars Putra-par; Inga
Ratniece-par;  Patricija  Andersona-par;  Juris  Grasmanis-par;  Andris  Jefimovs-par;
Andris Jankovskis-par; Gatis Kalniņš-par; Dzintars Kudums-par; Andrejs Radzevičs-
par; Gundars Sisenis-par; Linards Tiļugs-par; Laila Urbāne-par; Jānis Veits-par; ar
balsu skaitu par –15, pret– nav, atturas – nav,

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome  NOLEMJ:

Sēdi slēdz plkst. 16.46

Sēde parakstīta  13.10.2021.

Sēdi vadīja (paraksts) A.PRIEDOLS

Sēdi protokolēja (paraksts) I.KĻAVA
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