
 
 
 

Nīcas novada domes 
2016. gada 17. maija  ārkārtas  sēde 

 
 

 
1. 

Par piedalīšanos  Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā 
 “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde 

 akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības  iestādēs’’  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm 

par, pret  nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

1. Piedalīties biedrības  Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu 
konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un 
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”, iesniedzot projektu “Sporta 
inventāra iegāde Nīcas novada izglītības iestādēm” (Nīcas vidusskolai un Nīcas 
PII Spārīte). 

 
2. 

Par precizētajiem projekta pieteikumiem  
Liepājas rajona partnerības izsludinātajā atklātā projektu konkursā  

 
2.1. 
Par precizēto projekta pieteikumu Liepājas rajona partnerības 
 izsludinātajā atklātā projektu konkursā par āra trenažieriem 
  
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’  21. pantu, atklāti balsojot, ar  8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1.Iesniegt projekta pieteikumu un līdzfinansēt projektu 10% apmērā, t.i. EUR 
2 235.83. 

2.Projekta priekšfinansēšanai ņemt aizņēmumu valsts kasē. 

 
2.2. 
Par projekta pieteikumu “Trenažieru iegāde brīvā laika pavadīšanas dažādošanai” 
 

Pamatojoties uz likuma  ‘’Par pašvaldībām ‘’  21. pantu , atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
 



DOME NOLEMJ: 
 

1. Precizēt projekta pieteikumu “Trenažieru iegāde brīvā pavadīšanas 
dažādošanai” un līdzfinansēt projektu 10% apmērā, t.i. EUR 1544,97. 

 

 

3. 

Par projekta idejas koncepta iesniegšanu, pamatojoties Ministru Kabineta 
08.03.2016. noteikumu Nr. 152 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi” 
otrajā atlases kārtā 
     

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’  21. pantu,  atklāti balsojot, ar  8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

 1. Iesniegt projekta idejas konceptu Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā SAM 4.2.2. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas priekšatlases 
ietvaros- Nīcas lauku ambulances siltināšana, jumta seguma nomaiņa, durvju un logu 
nomaiņa, pandusa izbūve pie galvenās ieejas.  
 

4. 
Par īpašuma  „Upeskrasti” siltināšanas projektu 

  
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par  pašvaldībām ‘’   21. pantu atklāti  balsojot, ar  7 
balsīm par, pret  nav, atturas 1 (R.Latvens),  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt projekta pieteikumi "Aukstums vairs nav šķērslis būt aktīvam ziemā"  
un līdzfinansēt projektu 10% apmērā, t.i. EUR 3 588,94. 

 
5. 

Par Nīcas  novada  bāriņtiesu 
   

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

  
 Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.pantu Nīcas novada bāriņtiesā  ievēlēt  
bāriņtiesas  locekli – Nansiju ČAURI. Nansija ČAURE savu darbību uzsāk ar 2016.gada 
14.jūliju, bet lēmumu pieņemšanā viņa var piedalīties tad, kad būs apguvusi mācību 
programmu, kas noteikta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā. 



 
6. 
 

Par izglītības stratēģiju 
 

Domes sēdē izraisās diskusijas par izglītības stratēģiju . 
 
Deputāti izsaka priekšlikumu balsot: 
 1.stratēģiju izstrādāt modelim 1.-4.klases 
 2. stratēģiju izstrādāt modelim 1.-6.klases 
 3. stratēģiju izstrādāt modelim 1.-9.klases 
  Sabiedriskajai apspriešanai nodot 2 variantus. 
 
 
 Nīcas novada domes  atklātā  balsojuma  rezultāti: 
 
1.   stratēģiju izstrādāt modelim 1.-4.klases- balso „par” 1 balss- A.Petermanis. 
 
2.   stratēģiju izstrādāt modelim 1.-6.klases- balso „par” 6 balsis- R.Kalējs, I.Apinis, 
R.Latvens, J.Ausējs, D.Siksna, I.Lībeka. 
 
3.  stratēģiju izstrādāt modelim 1.-9.klases- balso „par” 2 balsis- I.Apinis, 
A.Robežniece. 
 

7. 
Par  nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

 
1. Apstiprināt administratīvo aktu nr. 80 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


