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Nīcas novada domes 

2018. gada  16. aprīļa  ārkārtas  sēde (protokols Nr.  5) 
 

 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja vietniece Inguna LĪBEKA, deputāti    Renārs  
LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS 
 
 Nīcas novada domes   izpilddirektors   Andrejs  ŠAKALS, sabiedrisko attiecību speciāliste  
Gunita ŠIME,   domes juristes Inese HORSTE  

 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja  vietniece  Inguna LĪBEKA 
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

   
Izskatāmie  jautājumi 
 

1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par zemes ierīcības  projektiem 
3. Par bezcerīgo debitoru parādu  norakstīšanu 
4. Par Saistošiem noteikumiem  
5. Par mērķdotācijas  sadali 
6. Par konkursa  nolikumu 
7. Par pirmskolas  izglītības   iestādes ‘’Spārīte’’ slēgšanu  uz  laiku 
8. Par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamiem īpašumiem 
9. Par  Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu dalību 12.starptautiskajā folkloras 

festivālā Čehijā “Prāgas folkloras dienas” 
10. Par  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas   maksas sadalīšanu komponentēs 
11. Par atbalstu  gleznojuma atjaunošanai 
12. Par  domes 2018.gada 29.janvāra lēmuma  atcelšanu  
13. Par papildus  finansējuma  piešķiršanu 
14. Par Nīcas novada attīstības programmu 
15. Par  koku ciršanas atļauju šosejas A11 nodalījuma joslā Liepāja-Nīca 
16. Par amata  nosaukumu 
17. Par   finansējuma piešķiršanu nedzirdīgo sporta biedrībai „Liepava” 
18. Par  naudas balvām 
19. Par   dzīvojamās telpas lietošanas tiesību pagarināšanu vai  piešķiršanu 
20. Par  akcijas “Mani 100 ... Latvijai” nolikuma apstiprināšanu 
21. Par   daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 8 pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
22. Par  projekta realizēšanu ar daļēju pieprasītā publiskā finansējuma saņemšanu 

biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā projektu konkursā 
23. Par tūrisma   komisiju 

 
 
  Nīcas novada domes izpilddirektors   informē  par  12.03.2018.  domes  sēdes  
lēmumu   izpildes gaitu.  Jautājumus  uzdod  R.LATVENS, L.PAKULE-KRŪČE. 
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1. 

Zemes  un īpašumu jautājumi 
 

I. 
 

 Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus :  par  īpašumu sadalīšanu, 
zemes  domājamās  daļas  nodošanu īpašumā  bez  atlīdzības  dzīvokļa  uzturēšanai, par īpašuma  
atsavināšanu,  koku  nociršanu īpašumā, zemes  lietošanas mērķa  noteikšanu. 
 
 Atklāti balsojot,  ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
 

  Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 37  līdz Nr.41 ieskaitot . 
 

II. 
Par  zemes nomu 

 

Pamatojoties uz  2015.gada 10.augustā apstiprināto Nīcas novada domes saistošo 
noteikumu Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes nomu”  7., 9., 22.1.  punktiem,  Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  
14.punktu,  
 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt 17 ( septiņpadsmit )  personām  zemes lietošanas tiesības  mazdārziņu  vai 
lauksaimniecības vajadzībām. 

III. 
 

Iznomājamā lauksaimniecības  zeme Nīcas novadā (bez apbūves tiesībām)* 
 

Pamatojoties uz 2015.gada 10.augustā apstiprināto Nīcas novada domes saistošo 
noteikumu  Nr.8  “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes nomu”  10.punktu,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt sarakstu ar iznomājamiem zemesgabaliem. 

IZNOMĀJAMĀ ZEMESGABALU SARAKSTS NĪCAS NOVADĀ 
 

Nr.
p.k
. 

Nosaukums  
un pagasts 

Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Nomājamā 
platība ha vai 
kv.m. (vairāk 
vai mazāk 
dabā 
pārmērot) 

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis  

Zemes gabala 
piederība 
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1. “Starpgabali“ 
Nīcas pagasts 

6478 010 0187 1400 kv.m Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

2. “Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0160 450 kv.m Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
augļu dārza 
teritorija 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

3. “Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0169 200 kv. Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

4. “Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0169 200 kv. 
 
 
 
 
 

Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

5. “Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0169 200 kv.m. Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

6. Papes dabas 
parks 
Nīcas pagasts 

6478 022 0177 8 ha Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

7. Kalnišķu pļava 
Nīcas pagasts 

6478 022 0176 9ha Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
Ir ierakstīta 
zemesgrā 
matā. 

8. “Kadiķi” 
Nīcas pagasts 

6478 022 0129 9,8 ha Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
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9. “Kalnišķu 
Pienupji” 

6478 022 0027 2,8 ha Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

10.  “ Jaunie 
Paužēni” 
Otaņķu 
pagasts 

6480 007 0066 0,6 Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

 
 

2. 
Par  zemes ierīcības   projektiem 

 
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos   no Nr. 42 līdz Nr. 44 ieskaitot  un attiecīgos  darba  
uzdevumus   (pielikumā). 

 
3. 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 

Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”,  
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības 
uzskaiti” 100.punktam, pamatojoties uz informāciju no Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra 
datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu, un faktu, ka nav iespējams parādu piedzīt no 
mantiniekiem,  atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Atzīt par bezcerīgiem un norakstīt no bilances parādus par dzīvokļa īri un komunālajiem 

pakalpojumiem ar parādu kopējo summu uz 2018.gada 31.martu EUR 609,64 (seši simti deviņi 
euro, 64 centi) apjomā, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu “Bezcerīgie debitori – iedzīvotāju 
(miruši) īres un komunālo maksājumu parādi”. 

 
4. 

Par Saistošiem noteikumiem  Nr.6 

,,Grozījumi Nīcas novada domes 

2015. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6 

,,Par materiālo atbalstu bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

audžuģimenēm un aizbildņiem”” 

  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 36.panta otro daļu, 
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 Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 

43., 44. punktiem, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Nīcas novada domes 2015. gada 

8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6 ,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, audžuģimenēm un aizbildņiem”” . 

 
5. 

Par mērķdotāciju sadali 
 

 Pamatojoties  uz  Ministru  kabineta noteikumu Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un 
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” ,   atklāti  balsojot,  7 balsīm par, pret  nav, atturas  
nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

Piešķirt mērķdotāciju un izmaksāt to saskaņā   ar pielikumu . 
 
        

6. 
Par  konkursa  nolikumu 

 
 Nīcas novada dome izskata  iesniegto konkursa ‘’Nīcas saimniece 2018 – saldākai dzīvei’’  
nolikumu. 
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Konkursa nolikumu apstiprināt . 
 

7. 
Par pirmskolas  izglītības   iestādes ‘’Spārīte’’ slēgšanu  uz  laiku 

   
                                                                     
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot,  ar  7 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav, 
   

DOME  NOLEMJ: 
 

 Akceptēt  pirmsskolas izglītības iestādes  ‘’Spārīte’’  visu grupu slēgšanu laikā  no 

02.07.2018. līdz 03.08.2018.   darbinieku atvaļinājumu  un  remontdarbu dēļ. 

 

8.  
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   

izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 
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 Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no pirmpirkuma  tiesībām. 
 
 

9. 
Par Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu dalību 

 12.starptautiskajā folkloras festivālā Čehijā “Prāgas folkloras dienas” 
 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti  balsojot,  ar  6 balsīm par, 
pret  nav, atturas 1 (I.LĪBEKA), 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt Nīcas Mūzikas skolas 30 dalībnieku dalību 12. Starptautiskajā folkloras festivālā Čehijā 
“Prāgas folkloras dienas 2018” no 19. līdz 22. jūlijam Prāgā EUR 7000,00 apmērā no pašvaldības 
pamatbudžeta, EUR 1000.00 no Nīcas Mūzikas skolas budžeta. 
2. Noteikt festivāla dalībnieku līdzmaksājumu dalībai festivālā EUR 50.00. 
3. Izvērtējot cenu aptauju, par brauciena organizatoru izvēlēties LSA “Gliemežvāks”. 
4. Nīcas Mūzikas skolas direktorei D. Sležei pēc atgriešanās no festivāla iesniegt atskaiti par dalību 
festivālā Nīcas novada domei. 

 
10. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas sadalīšanu komponentēs 

 
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, likumu „Par pašvaldībām” 

21.panta 14.punktu e apakšpunktu, un saskaņā ar 28.02.2012.g. noslēgto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu Nr.NND2011/2/4 , atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa 11.13 EUR/m3, kas jau ir stājies spēkā no 

01.01.2018.g., - sadalīšanu divās komponentēs:  
1.1. EUR 3,14 (sadzīves atkritumu apsaimniekošana); 
1.2. EUR 7,99 (atkritumu noglabāšanas un dabas resursu nodoklis). 
 

11. 
Par atbalstu gleznojuma atjaunošanai 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu un no Nīcas novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem ieskaitīt Latvijas Pašvaldību savienības kontā EUR 172,00 (viens simts 

septiņdesmit divi euro, 00 centi), pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības iesniegto 

rēķinu. 
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12. 

Par domes 2018.gada 29.janvāra lēmuma  atcelšanu 

  Nīcas novada dome ir saņēmusi SIA “TONUS ELAST” 2018. gada 15.marta iesniegumu 

Nr.19/TE   (reģistrēts Nīcas novada pašvaldības administrācijā 2018. gada 29.martā Nr. 

418/2.1.11), ar lūgumu pārtraukt uzsāktos procesus saistībā ar SIA “TONUS ELAST” juridiskās 

adreses maiņu no “Pilskalni”, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 uz “Pilskalni” Grīnvalti, Nīcas 

pagasts, Nīcas novads, LV-3473. 

 Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par , pret  nav, atturas 1 (L.PAKULE-KRŪČE), T.ŠĒFERS  
balsošanā  nepiedalās,  

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvo aktu Nr. 45 . 
 
 

13. 
Par papildus finansējumu piešķiršanu 

  
 Ņemot  vērā Nīcas kultūras nama  direktores A.KAUNESES  2018. gada 6. aprīļa 

iesniegumu , atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 
Piešķirt Nīcas kultūras namam papildus  finansējumu  6000,- eur no Nīcas novada domes 

pamatbudžeta līdzekļiem jaunu skandu iegādei.  

 
14. 

 
Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam analītiskā pārskata rezultātiem 

sasaistē ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam programmu 
 

Attīstības programmas analītiskā pārskata gala ziņojums saņemts 2018.gada 5.aprīlī  un 
nododams domes izvērtējumam un apstiprinājumam. 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Attīstības programmas analītiskā pārskata gala ziņojumu. 
 

15. 
Par koku ciršanas atļauju šosejas A11 nodalījuma joslā Liepāja-Nīca 

 
2018.gada vasarā plānots ceļa segas remonts valsts galvenajam autoceļam A-11 “Liepāja-

Lietuvas robeža (Rucava)” posmā no Liepājas līdz Nīcai. Pirms darbu uzsākšanas paredzēts attīrīt 
ceļa zemes nodalījuma joslu no apauguma- krūmiem un kokiem. 
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 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 46. 

 
16. 

Par amata nosaukumu 
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, “Nīcas 

novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  grozījumus. 

 
17. 

Par finansējuma piešķiršanu nedzirdīgo sporta biedrībai „Liepava” 
 
 Pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Piešķirt līdzfinansējumu  biedrībai “Nedzirdīgo sporta biedrība “Liepava” . 
 

18. 
Par naudas balvām 

 
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likums“ 3.panta ceturtās daļas 5.punktu,  atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt iesniegtos  priekšlikumus. 
 

      

19. 
Par  dzīvojamās telpas lietošanas tiesību pagarināšanu  vai piešķiršanu 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.pantu,  Nīcas 

novada domes saistošo noteikumu “par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 2.1.1.punktu,  
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt  dzīvojamās telpas īres līgumus  2 (divām ) personām . 
2. Slēgt īres līgumu    ar  1 (vienu) personu dzīvojamās telpas  lietošanas tiesībām. 
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20. 
Par akcijas “Mani 100 ... Latvijai” nolikuma apstiprināšanu 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu un Nīcas sporta centra vadītāja 
I.Kalēja iesniegto “Akcijas  “Mani 100 ...  Latvijai” nolikuma projektu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt akcijas “Mani 100 ... Latvijai” nolikumu. 
 

21. 

Par  daudzdzīvokļu mājas Saules ielā 8, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 
 pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

  
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Nodot 24 dzīvokļu dzīvojamo māju Saules ielā 8, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 

kadastra numurs 6478 010 0227, kuras kopējā platība ir 2514,7 m2, un tai funkcionāli 
piesaistītā zemesgabala 0,485 ha platībā (turpmāk – dzīvojamā māja), pārvaldīšanas 
tiesības SIA “Namu serviss APSE”, reģ. Nr. 42103033900, juridiskā adrese: Peldu iela 41 - 2, 
Liepāja, LV-3401. 

2. Izveidot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas komisiju šādā sastāvā: 
2.1.  komisijas priekšsēdētājs, Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs Šakals; 
2.2.  Komisijas locekļi; 

2.2.1. Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss; 
2.2.2. Komunālās pārvaldes speciālists Normunds Brīvulis. 

3. Lēmuma 2.punktā noteiktajai komisijai nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu SIA ““Namu serviss APSE” viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās 
dienas: 
3.1. sastādot un parakstot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas -

pieņemšanas aktu; 
3.2. ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma 3.1.punktā minētā akta parakstīšanas 

dienas nodod SIA ““Namu serviss APSE” ar dzīvojamās mājas apsaimniekošanu 
saistītos dokumentus un tiesības; 

4. Komunālai pārvaldei viena mēneša laikā no lēmuma 3.1.punktā minētā akta parakstīšanas 
dienas sagatavot parakstīšanai vienošanos ar dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
pilnvaroto personu SIA “Namu serviss APSE” par dzīvojamās mājas neprivatizēto dzīvokļu 
Nr.1., 4., 6., 7., 11., 19 turpmākās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību. 

5. Pēc lēmuma 3.1. un 4.punktā norādīto dokumentu parakstīšanas un saņemšanas Nīcas 
novada domē, dzīvojamo māju izslēgt no Nīcas novada pašvaldības bilances. 

6. Lēmumu nosūtīt  SIA “Namu serviss APSE”, juridiskā adrese Peldu iela 41-2, Liepāja, LV-
3401 un dzīvojamās mājas padomei. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Nīcas novada domes izpilddirektoram. 
 

 
 
 
 
 

https://www.lursoft.lv/adrese/darza-iela-2-5-nica-nicas-pagasts-nicas-novads-lv-3473
https://www.lursoft.lv/adrese/darza-iela-2-5-nica-nicas-pagasts-nicas-novads-lv-3473
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22. 
Par projekta realizēšanu ar daļēju pieprasītā publiskā finansējuma saņemšanu biedrības 

“Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā projektu konkursā 
 

   
1. Realizēt projektu “Tīklu mājas” (ar kadastra apzīmējumu 64780190132001) pārbūve 

īpašumā “Piestātne”, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā un līdzfinansēt projektu . 

23. 

Par  tūrisma  komisiju 
   
 Pamatojoties  uz  likuma  ‘’Par  pašvaldībām ‘’  61. pantu,  atklāti balsojot, ar   7 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Konceptuāli atbalstīt  tūrisma komisijas  izveidi. 
 
2. Komisijas  nolikuma  izstrādei   izveidot  darba  grupu: 
 Smaida  RUBEZE, Turaids ŠĒFERS, Liene KREICE, Ingus KRŪMIŅŠ, Māris 
NIEDOLS, Vita  LIEPIŅA, Agne ANSULE, Inga SKRODE. 
 
3.   Lēmuma   izpildes kontroli uzdot   izpilddirektoram. 
 
4.   Jautājumu  atkārtoti  izskatīt  maija  domes  sēdē. 

 

 

 

 

 


