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Nīcas novada domes sēde  

2017. gada 9.oktobrī  

(protokols Nr. 16) 

Sēdē piedalās : 

Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja vietniece Inguna LĪBEKA, 

deputāti Raivis KALĒJS, Renārs LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE, Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS, Inga SKRODE 

Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita 

ŠIME, Sociālā dienesta vadītāja Inese LAPIŅA, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda VEIDELE, Nīcas 

vidusskolas direktora vietniece Antra ŠAKALE, laikrakstu ''Kurzemes vārds'' un ''Kursas laiks'' pārstāvji 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS  

Protokolē domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 

IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 

1. Par L.PAKULES-KRŪČES deputātes pilnvarām un darbu komitejā 

2. Zemes un īpašumu jautājumi 

3. Par detālplānojumu 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

5. Par darbinieku apdrošināšanu 

6. Par Nīcas novada Vēlēšanu komisiju 

7. Par balvām 

8. Par amata vietām un atalgojumiem 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 

10. Par Saistošiem noteikumiem 

11. Par pašvaldības iesaistīšanos projektā "Atceries Lāčplēšus" 

12. Par budžeta grozījumiem 

13. Par nekustamo īpašumu pirmpirkumiem 

14. Par Administratīvās komisijas locekļu amatiem un grozījumiem komisijas Nolikumā 

15. Par ATC ēkas izmantošanu Komunālās pārvaldes vajadzībām 

16. Par ūdens un kanalizācijas tarifu paaugstināšanu Nīcas ciemā 

17. Par ūdens un kanalizācijas tarifu paaugstināšanu Rudes ciemā 

18. Par siltumenerģijas esošā tarifa apstiprināšanu Nīcas ciemā 

19. Par izmaiņām Nīcas sporta halles maksas pakalpojumos 

20. Par Nīcas sporta laukumu 

21. Par nolikumu ''Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā'' 

22. Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

23. Par Rudes pamatskolas nolikumu 

24. Par printera iegādi 

25. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību 

Papildus: 

26. Par sadarbības līgumu  

27. Par mērķdotācijas sadali 

 

 

 



 

2 

Pirms sēdē paredzamo jautājumu izskatīšanas, izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par iepriekšējās 

domes sēdes lēmumu izpildes gaitu. 

1. 

Par L.PAKULES-KRŪČES deputātes pilnvarām un darbu komitejā 

Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas novada vēlēšanu komisijas 27.09.2017 sēdes protokolu Nr. 7. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, L.PAKULE-KRŪČE balsošanā nepiedalās) , 

DOME NOLEMJ: 

1. Atzīt Lauras PAKULES-KRŪČES Nīcas novada domes deputātes pilnvaras. 

Atklāti balsojot, ar 78 balsīm par, pret nav, atturas nav, (balsošanā nepiedalās L.PAKULE-KRŪČE), 

 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt deputātes Lauras PAKULES-KRŪČES darbību novada domes pastāvīgajā Finanšu, attīstības, 

būvniecības un teritorijas plānošanas komitejā. 

2. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

1) 

Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu 

piešķiršanu, zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai, par adreses piešķiršanu īpašumiem, 

adreses likvidēšanu īpašumiem . Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 84 līdz Nr. 87 ieskaitot .  
 
2) Par zemes nomu  
1. 

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošo noteikumu Nr.8 "Par Nīcas novada 

pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu" 8., 9., 

22.2. punktiem, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām"' 21.panta 14.punktu, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1.Pagarināt/grozīt/ noslēgt zemes nomas līgumus ar 5 (piecām) personām. 

2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 

- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības; 

- Nomas maksa - zemesgabaliem lauksaimniecības teritorijās - 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības; 

- 21% PVN. 

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošo noteikumu Nr.8 "Par Nīcas 

novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu" 7., 9., 10.,13., 22.1. punktiem, 

Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām"' 21.panta 14.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas 

nav, 
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DOME NOLEMJ: 

 

4. Publicēt lēmuma 3.punkta sarakstu ar iznomāšanai nodoto zemes gabalu pašvaldības izdevumā " Nīcas 

Novada Vēstis" oktobris). 

3) Par apmedīšanas tiesību nodošanu 

Pamatojoties uz Medību līkuma 29.pantu otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 22. jūlija noteikumu 

Nr.421 "Medību noteikumi" 13.punktu, likuma " Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, 

ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

Dome nolemj: 

1. Noslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu biedrībai " Pērkones pļavas", reģ. Nr.40008249958, uz 5 

gadiem. 

2. Pilnvarot domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par medību tiesību nodošanu. 

 
3.  

Par detālplānojumu 

Nīcas novada dome izskata jautājumu par īpašuma detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, kā arī darba 

uzdevumu un administratīvo līgumu. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu nr. 88 ar pielikumiem. 

4.  
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Nīcas novada dome izskata jautājumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Atklāti balsojot, ar 8 

balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 89. 

3. Apstiprināt sarakstu ar iznomājamo zemes gabalu Nīcas pagastā, Nīcas novadā: 
Nr.p. Nosaukums un Zemes Nomājamā Nekustamā īpašuma Zemes 

k pagasts vienības platība ha vai lietošanas mērķis gabala 
  

kadastra kv.m. (vairāk vai 
 

piederība 
  

apzīmējums mazāk dabā 
  

   
pārmērot ) 

  

1. Nīcas pagasts 6478 010 234 kv.m Kods 0101 - zeme, Pašvaldības 
 

Nīcas novads 0169 
 

uz kuras galvenā Piekritīga 
    

saimnieciskā darbība zeme 
 

"Pašvaldība" 
  

ir lauksaimniecība- 
 

    
mazdārziņu zemes 

    
vajadzībām augļu vienība nav 

    
dārza teritorija kadastrāli 

     
uzmērīta 
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Par darbinieku apdrošināšanu 

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

atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Veikt visu Nīcas novada domes strādājošo , izņemot darbiniekus, kuri strādā uz pārbaudes 

laiku, apdrošināšanu . 

2. Izpilddirektoram organizēt iepirkumu. 

6. 

Par Nīcas novada vēlēšanu komisiju 

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

normām, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Nīcas novada Vēlēšanu komisiju 9 cilvēku sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja - Andra EGLĪTE,  

Komisijas sekretāre Daiga KARLSBERGA,  

Komisijas locekļi: Līga ROGA, Inese LAPIŅA, Agita SIMSONE, Aija RĪTIŅA, Ginta SILA, 

Gita RĀTE, Indra ĻAUDAMA. 

 

                                                                 7. 
Par balvām 

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

Apstiprināt priekšlikumus par balvām. 

8. 
Par amata vietām un atalgojumiem 

1) Par amata vietas izveidošanu sporta hallē 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, , "Nīcas novada 

pašvaldības nolikuma" 1.9.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Izveidot jaunu amata vietu - „Trenažieru zāles instruktors", nosakot nepilnu darba laiku - 6 stundas nedēļā, 

saskaņā ar trenažieru zāles un alpīnisma sienas izmantošanas grafiku. 

2) Par amata vietas izveidošanu domes administrācijā 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, "Nīcas novada pašvaldības 

nolikuma" 1.9.punktu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret nav, atturas 2 (A.SĪKLIS, R.LATVENS), 

NOLEMJ: 

1.Izveidot jaunu amata vietu - „Jurists", nosakot nepilnu darba laiku - 20 stundas nedēļā (0,5 likme). 
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3) Par izmaiņām futbola trenera atalgojumā 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, "Nīcas novada pašvaldības 

nolikuma" 1.9.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Lēmuma projektu apstiprināt. 

4) Par atalgojuma noteikšanu 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13.punktu, un "Nīcas novada 

pašvaldības nolikuma" 1.9.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt atalgojumu ar 01.11.2017. Komunālās pārvaldes traktoristam/strādniekam. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

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

Apstiprināt administratīvos aktus nr. 90 un Nr. 91. 

10. 

Par Saistošiem noteikumiem Nr. 11  

"Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem 

pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā" 

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 41. un 43, pantu , atklāti balsojot, a 8 balsīm par, pret nav, 

atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

1. Saistošo noteikumu nr. 11 ''Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā'' projektu apstiprināt. 

2. Saistošo noteikumu projektu nosūtīt VARAM atzinuma saņemšanai 

11. 

Par pašvaldības iesaistīšanos projektā "Atceries Lāčplēšus" 

Projekta "Atceries Lāčplēšus" iniciators ir Jaunsardzes un informācijas centrs(JIC). Projekts tiek realizēts 

Latvijas pilsētās un pagastos, kuros ir dzimuši Lāčplēša kara ordeņu kavalieri (LKOK). Pēc Nīcas senlietu 

krātuves vadītājas Gitas Vanagas izpētes rezultātu datiem Nīcas novadā ir tagadējā Nīcas novada teritorijā ir 

dzimuši 11 Lāčplēša KOK.

Projekta rezultātā paredzēts uzstādīt piemiņas zīmi granīta stēlas veidolā - kā pateicību no Latvijas tautas. 

Stēlas koncepcijas autors ir Guntis Gailītis, mākslinieciskais autors - mākslinieks Jānis Strupulis. Akmens materiāls 
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stēlas izveidošanai un uzstādīšanai ir iegādāts centralizēti projekta ietvaros un atrodas Ķekavā, kur tas ir 

saņemams līdz 2018.gada novembrim. 

Nīcas novada domes 2017.gada 13.marta sēdē deputāti nolēma piedalīties projekta aktivitātēs, taču 

neizlēma par stēlas atrašanās vietu. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Ierādīt vietu piemiņas akmens - stēlas uzstādīšanai Nīcas novada, Nīcas pagastā, zemes īpašumā ar kad. Nr. 6478 

010 0317. 

 

12. 

Par Saistošiem noteikumiem Nr. 12  

“Grozījumi Nīcas novada Saistošajos noteikumos Nr. 3 

 “Par 2017. gada budžetu”” 

 
Atklāti balsojot , ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

Par Saistošos noteikumus Nr. 12 ''Grozījumi Nīcas novada Saistošajos noteikumos Nr. 3 '' Par 2017. gada 

budžetu'' '' apstiprināt.
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13. 

Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas 

izvērtēšanai izdotām izziņām 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, izņemot punktu 13.14 - no balsojuma atturas I.SKRODE, 

DOME NOLEMJ: 

Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai 

izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. 

14.  

Par Administratīvās komisijas locekļu amatiem un grozījumiem 

Administratīvās komisijas nolikumā 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju iecelt Ivetu Jākobsoni. 

2. Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieku iecelt Aigaru Veisu 

3. Par Administratīvās komisijas locekli iecelt Inesi Ģirni. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, grozīt Administratīvās komisijas nolikuma 

17.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: 

"17.Komisija darbojas 3 cilvēku sastāvā, Komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot ar balsu vairākumu. Lēmumu paraksta 

komisijas priekšsēdētājs." 

15.  

Par Nīcas novada domei piederošās ATC ēkas 

izmantošanu komunālās pārvaldes vajadzībām 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.pantu 27.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, 

atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Veikt ATC ēkas remontam nepieciešamo tehniskā projekta izstrādi. 

16. 

Par ūdens un kanalizācijas tarifu maksas paaugstināšanu Nīcas ciemā 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 14.punktu c apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 

pret nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 



 

8 

1. Noteikt aukstā ūdens maksu par vienu ms 0.56 eiro ar 2018.g. 1.februāri; 

2. Noteikt kanalizācijas maksu par vienu ms 0.65 eiro ar 2018.g. 1.februāri; 

S. Sabiedrisko attiecību speciālistei ar masu saziņas līdzekļu starpniecību informēt iedzīvotājus 

par minēto lēmumu; 4. Izpildi kontrolēt 

izpilddirektoram. 

17.  

Par ūdens un kanalizācijas tarifu maksas paaugstināšanu 

Nīcas novada, Otaņķu pagasta, Rudes ciemā 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 14.punktu c apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 

pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt aukstā ūdens maksu par vienu ms 0.68 eiro ar 2018.g. 1.februāri; 

2. Noteikt kanalizācijas maksu par vienu ms 0.96 eiro ar 2018.g. 1.februāri; 

3. Sabiedrisko attiecību speciālistei ar masu saziņas līdzekļu starpniecību informēt iedzīvotājus 

par minēto lēmumu;  

4. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 
18. 

Par siltumenerģijas esošā tarifa apstiprināšanu Nīcas ciemā 

2015. gadā notika Nīcas katlu mājas rekonstrukcija. Iepriekšējās apkures sezonās, sākot ar 2015./2016. apkures 

sezonu, siltumenerģijas apkures tarifs par 1 Mg/h ir palicis nemainīgs. Sakarā ar augstāk minēto, Nīcas novada domes 

ekonomiste S.Laimiņa ir veikusi aprēķinus, lai varētu konstatēt, vai siltumenerģijas tarifi arī uz šo sezonu var palikt 

nemainīgi. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 14. (d) punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, 

atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Apstiprināt esošo siltumenerģijas tarifu 58,50 EUR par 1 Mg/h apkurei Nīcas ciemā. 

19. 
Par izmaiņām Nīcas sporta halles maksas pakalpojumos 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu „Par pašvaldībām" 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, 

atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1.Apstiprināt sekojošas izmaiņas nolikumā „Nīcas sporta halles maksas pakalpojumi": 

1.1. papildināt noteikumus ar punktu „2.10. 1 stunda (iepriekš saskaņojot) kāpšanai alpīnisma sienā ar 

iespēju izmantot ģērbtuves un dušas - 2 EUR (ieskaitot PVN). Kāpšanai izmanto tikai Nīcas sporta 

centra inventāru."
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1.2. papildināt noteikumus ar punktu „3.5. 1 stunda (iepriekš saskaņojot) 

kāpšanai alpīnisma sienā Nīcas izglītības iestāžu skolniekiem un Nīcas novadā deklarētiem 

1.3. jauniešiem līdz 18 gadiem vienai personai ar iespēju izmantot ģērbtuves un dušas - 1 EUR 

(ieskaitot PVN). Kāpšanai izmanto tikai Nīcas sporta centra inventāru." 

20. 
Par Nīcas sporta laukumu 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt 40x60 m sporta laukuma pārbūvi pie Nīcas vidusskolas ar mūsdienīgu 400 m 

vieglatlētikas skrejceļu, moderniem tāllēkšanas un lodes grūšanas sektoriem. 

2. Uzdot sporta centra vadītājam I.Kalējam risināt sarunas ar Latvijas Futbola Federāciju par mākslīgā 

futbola seguma ieguvi stadionam pie Nīcas vidusskolas. 

3. Uzsākt izstrādāt projektu aktīvās atpūtas centram (sporta laukums, strītbola un pludmales volejbola 

laukumiem) pie Nīcas vidusskolas. 

21. 
Par „Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā" 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2015. Noteikumu Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība" 3., 10., 11.punktiem, likuma „Par pašvaldībām" 21.pantu, 

1. Apstiprināt „Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā" . 
2. Apstiprināt pilnvarojuma līgumu 

22. 
Par lauksaimniecības zemes nomu tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma " Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot augstāk minēto , 

atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2017.gada 03.oktobra lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātus, nomas tiesības uz 7 gadiem ( septiņiem gadiem) . 

2. Uzdot Nīcas novada domes zemes lietu speciālistei sagatavot atbilstošu lauksaimniecības zemes 

nomas līgumu. 

 
23. 

Par Rudes pamatskolas nolikumu 
 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par , pret nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Rudes pamatskolas nolikumu 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2001.gada 30.jūlija sēdē apstiprināto Rudes pamatskolas nolikumu. 
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24. 
3D printera iegādi Nīcas vidusskolā 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām" 21.panta 2. Punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret 

nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Iedalīt 3000 eiro 3D printera iegādei pārdalot līdzekļus no attīstības nodaļas. 
2. Nīcas vidusskolai veikt cenu izpēti. 

25.  

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtību 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Nolikumu ''Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

kārtību'' apstiprināt . 

26. 
Par sadarbības līgumu 

Nīcas novada dome izskata jautājumu par sadarbības līgumu ar Liepājas pilsētas Domes Liepājas sporta spēļu 

skolu. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par ,pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Sadarbības līguma projektu apstiprināt. 
 
 

27. 
Par mērķdotācijas sadali 

Nīcas novada dome izskata Nīcas novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas sadalījums novada 

izglītības iestādēm no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Mērķdotācijas sadali apstiprināt. 


