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Nīcas novada domes
2017. gada 11. decembra sēde (protokols Nr. 18)
Sēdē piedalās:
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja vietniece Inguna
LĪBEKA, deputāti Renārs LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE, Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS, Inga
SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS
Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, sabiedrisko attiecību speciāliste
Gunita ŠIME, laikraksta ‘’Kurzemes vārds ‘’ pārstāve Linda KILEVICA

Sēdi vada : Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Sēdi protokolē: Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA

Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par 13. 11.2017. sēdes
lēmumu izpildes gaitu. Jautājumus uzdod T.ŠĒFERS.
DARBA KĀRTĪBA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zemes un īpašumu jautājumi
Par zemes ierīcības projektiem
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
Par Saistošo noteikumu precizēšanu
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam
Par valsts nodevu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā
Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
8.Par kalendāru pārdošanas cenu
9. Par Bērnu tiesību aizsardzības komisiju
10. Par zvejas nomas tiesībām 2018.g.
11. Par iesniegumu zvejas nomas tiesībām pieņemšanas termiņu
12. Par mencu nozvejas limita maksu
13. Par pamatmaksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
14. Par Juridiskās nodaļas izveidošanu
15. Par naudas balvām
16. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām
17. Par dzīvokļa/sociālās dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu
Par telpu nomu ( Tiek izslēgts no izskatāmiem jautājumiem)
18. Par daudzdzīvokļu mājas Dārza iela 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
19. Par finansējuma piešķiršanu vietējam projektam
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20. Par Nīcas novada domes 14.08.2017. pieņemtā lēmuma (prot. Nr.13, 18) "Par Rudes
pamatskolas reorganizāciju" atcelšanu
21. Par Rudes pamatskolas reorganizāciju
22. Par līguma slēgšanu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
23. Par Nīcas novada Vecgada turnīru zolītē
24. Par piemiņas velti Nīcas novada jaundzimušajiem
25. Par grozījumiem Nīcas vidusskolas iekšējos kārtības noteikumos
26. Par grozījumiem Nīcas vidusskolas darba kārtības noteikumos
Balsojums par papildus iekļaujamiem jautājumiem – par 9 balsis, pret nav,
atturas nav
27. Par mērķdotācijas sadali
28. Par apdrošināšanu
29. Par telpu nomu
30. Par grozījumiem Rudes pamatskolas darba kārtības noteikumos
1.
Zemes un īpašumu jautājumi
1. Par zemes nomu
Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošo noteikumu Nr.8
“Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 7., 9.,
13., 22.1. punktiem, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”’ 21.panta 14.punktu, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar 1 (vienu) personu bez apbūves tiesībām uz 5 (pieciem )
gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu.
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – zemesgabaliem mazdārziņu vajadzībām – 1,5 % (viens komats pieci procenti)
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,- EUR gadā, ja aprēķinātā nomas
maksa ir mazāka;
- 21% PVN.
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas noslēgt zemes
nomas līgumu .
2. Nīcas novada dome izskata jautājumus par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā
bez atlīdzības par nosaukuma un adreses maiņu nekustamajam īpašumam, par dzīvokļu
atsavināšanu un ar to saistītiem izdevumiem, par nekustamā īpašuma sadalīšanu un
jauna nosaukumu piešķiršanu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.100 līdz Nr.108 ieskaitot.
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2.
Par zemes ierīcības projektiem
Nīcas novada dome izskata jautājumu par zemes ierīcības projektiem
nekustamajiem īpašumiem.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
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DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 110 un Nr. 111.
3.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izmantošanas
izvērtēšanai izdotām izziņām
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
4.
Par Saistošo noteikumu precizēšanu
Pamatojoties uz likuma ‘’ Par pašvaldībām ‘’ 45. panta ceturto daļu, atklāti balsojot,
ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas
novada pašvaldībā” precizējumus.
2. Izdot Nīcas novada domes 2017.g. 9. oktobra Saistošos noteikumus Nr. 11 ‘’ Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem
Nīcas novada pašvaldībā’’.
5.
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018. gadā
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 171 panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Kurzemes plānošanas reģionam piešķirt līdzfinansējumu 2018. gadam 1500.- EUR
Apmērā.
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6.
Par valsts nodevu īpašuma tiesību
nostiprināšanai zemegrāmatā

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu un MK noteikumiem Nr. 1250
(22.08.2017 redakcijā), atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Valsts nodevas par uztura līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā aprēķināšanai
izmantot MK 299 ‘’Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu‘’ 2.punktā noteiktajai vidējai ienākumu summai – 128.06 EUR.
7.
Par izmaiņām
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma 8. un 9.
punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. No komisijas sastāva ar 14.12.2017. izslēgt Laini ŠILDERI.
2. Komisijas sastāvā ievēlēt:
2.1.
darba uzsākšanai ar 15.12.2017. - teritorijas plānotāju Evitu KALĒJU,
2.2.
kā komisijas locekli - deputātu Ainaru SĪKLI.
8.
Par kalendāru pārdošanas cenu
Nīcas novada domes administrācijas un iestāžu piederības sajūtas stiprināšanai ir
izgatavoti kalendāri ar novada simboliku, domes kontaktiem un novada iedzīvotājas Anetes
VEIDELES fotokonkursam iesniegto foto. Daļu no kalendāriem paredzēts tirgot tūrisma
informācijas centrā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Tirdzniecībai paredzēt 80 kalendārus un noteikt 1 kalendāra (pašizmaksa 3,11 eiro) pārdošanas
cenu 3,15 eiro.
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9.
Par Bērnu tiesību aizsardzības komisiju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 61.panta
pirmo, trešo daļu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58., 66., 67. pantiem un 2017.gada
12.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu
tiesību aizsardzībā” , atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot Bērnu tiesību aizsardzības komisiju 5 cilvēku sastāvā.
2. Komisijas sastāvā ievēlēt:
Komisijas priekšsēdētāja Iveta JĀKOBSONE,
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Anda VEIDELE
Komisijas locekļi Nansija ČAURE
Raivo REPŠS
Komisijas sekretāre - Līga DRAVENIECE
3. Bērnu tiesību aizsardzības komisijas Nolikumu apstiprināt.
4. Bērnu tiesību aizsardzības komisijas veidlapu apstiprināt.
10.
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2018. gadā
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 5.4., 7.2., 7.6., 11.1., 11.2., 11.(52) pantiem,
Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība” 4.2.
punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 17., 27.,
27.1, 27.2., 32., 33., 53., 62., 69., 71.punktiem, Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu Nr.1375
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.,
5.1., 5.2., Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4., 7., 7.2., 7.5., 7.6., 7.6.1.punktiem,
Izvērtējot augstāk minēto Nīcas novada dome ,atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 112.
11.
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu
zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2018. gadā
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
Sakarā ar to, lai savlaicīgi tiktu sadalīti zvejas nomas tiesības (zvejas rīkiem) zvejošanai
2018.gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā, noteikt datumu līdz kuram tiek pieņemti
iesniegumi.
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Izvērtējot augstāk minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta f)
apakšpunktu Nīcas novada dome ,atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 113.
12.
Par mencu nozvejas limita maksu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.pielikumu, maksu
par mencu nozvejas limitu noteikta zvejai Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem. Tā kā Nīcas
novadam mencu nozvejas limits tiek piešķirts zvejai Baltijas jūras piekrastē, tad pašvaldība nevar
iekasēt maksu par šī nozvejas limita izmantošanu.
Šajā sakarā Nīcas novada dome 06.12.2013. ir saņēmusi vēstuli Nr. 4.1-3e/4050/2013 no
Zemkopības ministrijas, kurā teikts, ka maksa par mencu nozvejas limitu ir piemērojama zvejai
Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem.
Nīca novada dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 114.
13.
Pamatmaksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87. punktu nosakāma
maksa saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu, Nīcas novada dome atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.115.
14.
Par Juridiskās nodaļas izveidošanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka,
ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas novada
pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome, atklāti
balsojot, ar 7 balsīm par, pret 2 ( L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS), atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot jaunu struktūrvienību “Juridiskā nodaļa”.
2. Apstiprināt Juridiskās nodaļas nolikumu.
3. Personāla speciālistei veikt nepieciešamās izmaiņas amatu aprakstos.
4. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
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15.
Par naudas balvām
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbihnieku atlīdzības
likuma“ 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar
9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt iesniegtos priekšlikumus.
16.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām
Saskaņā ar 28.02.2012.g. noslēgto līgumu Nr.NND2011/2/4, un pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu e apakšpunktu un Nīcas novada domes SAISTOŠIEM
NOTEIKUMIEM Nr. 15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
punktu 16.1. „Par Atkritumu apsaimniekotāju pienākumu, veikt maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas aprēķināšanu un aktualizāciju (ne biežāk kā 1 reizi kalendārā gada laikā),
iesniegt aprēķināto projektu apstiprināšanai Nīcas novada pašvaldībai”, atklāti balsojot, ar 9
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Nīcas novadā 11.13 EUR par vienu
kubikmetru no 01.01.2018.
2. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 2.83 EUR mēnesī no 01.01.2018.
vienam Nīcas novada daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam, kurā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu organizē Nīcas novada dome.
17.
Par dzīvokļa /sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu
Nīcas novada dome izskata 5 (piecu) personu iesniegumus.
Pamatojoties uz iesniegumu un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
6.pantu un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Pagarināt īres līgumus .
18.
Par daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. un 51.pantu, atklāti balsojot, ar balsīm par,
pret nav, atturas nav,
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DOME NOLEMJ:
1. Nodot nekustamā īpašuma - ēkas un tai funkcionāli piesaistītā zemes gabala Dārza ielā 1, Nīcā,
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, kadastra Nr. 6478 010 0231, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai - SIA Namu serviss APSE, reģ. Nr. 42103033900,
parakstot nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
2. Pēc lēmuma 1.punktā norādītā pieņemšanas – nodošanas akta par pārvaldīšanas tiesību
nodošanu parakstīšanas un saņemšanas Nīcas novada domē, īpašumu Dārza ielā 1, Nīcā, Nīcas
pagastā, Nīcas novadā izslēgt no Nīcas novada pašvaldības bilances.
3. Nekustamā īpašuma nodošanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai apstiprināt
Nīcas novada domes komisiju šādā sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs –
3.2. komisijas locekļi –

Andrejs Šakals, domes izpilddirektors,
Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs,
Normunds Brīvulis, Komunālās pārvaldes speciālists.

4. Atzīt par saistošu ar SIA Namu serviss APSE, reģ. Nr. 42103033900, 08.06.2017. noslēgto
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu par neprivatizēto un Nīcas novada
pašvaldībai piederošā dzīvokļa Nr.9, kas atrodas Dārza ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā
pārvaldīšanu.
5. Lēmumu nosūtīt SIA Namu serviss APSE, reģ. Nr. 42103033900, juridiskā adrese Peldu iela 412, Liepāja, LV-3401 un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielas 1, Nīcā īpašnieku kopībai, kuru
pārstāv mājas padome – Inga Novade, Dārza iela 1 dz.15, Nīcā.

19.
Par finansējuma piešķiršanu vietējam projektam
“Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums”
un CD izdošanas I kārta”
1. Ņemot vērā projekta “Grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” un CD
izdošanas I kārta” rezultāta nozīmīgumu Nīcas novadam, piešķirt finansējumu 430 euro apmērā
no Domes 2018. gada budžeta.
20.
Par Nīcas novada domes 14.08.2017. pieņemtā lēmuma (prot. Nr.13, 18) "Par Rudes
pamatskolas reorganizāciju" atcelšanu
14.08.2017. Nīcas novada dome pieņēma lēmumu "Par Rudes pamatskolas
reorganizāciju".
Pēc lēmuma nosūtīšanas IZM ministrijai bija vairāki jautājumi par reorganizācijas gaitu, kā arī
domes komitejās deputāti diskutēja par Rudes pamatskolas turpmāko attīstību, lemjot, ka,
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tiekoties ar 7., 8.klašui skolēnu vecākiem, varētu pieņemt citādu lēmumu- ar 2018.gada
1.septembri Rudes skola kļūst par 6-gadīgo skolu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret
nav, atturas 2 (L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS),
DOME NOLEMJ:
Atcelt Nīcas novada domes 14.08.2017. pieņemto lēmumu (prot. Nr.13, 18) "Par Rudes
pamatskolas reorganizāciju".
21.
Par Rudes pamatskolas reorganizāciju
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret 1 (T.ŠĒFERS), atturas 1(L.PAKULE-KRŪČE), I.LĪBEKA
balsošanā nepiedalās,
DOME NOLEMJ:
1. Reorganizēt Nīcas novada pašvaldības izglītības iestādi „Rudes pamatskola”, reģistrācijas
Nr.4112901024, juridiskā adrese „Rudes pamatskola”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas
novads, LV-3475, par Nīcas novada pašvaldības izglītības iestādi „Rudes sākumskola”
pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) un pirmsskolas izglītības programmu realizēšanai
ar 2018.gada 1.septembri.
2. Noteikt, ka Rudes sākumskola ir Rudes pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību
un saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
3. Uzdot Nīcas novada izpilddirektoram pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt Rudes pamatskolas direktori par izglītības
iestādes reorganizāciju.
4. Uzdot Rudes pamatskolas direktorei Ingunai Lībekai:
4.1. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt Rudes pamatskolas
skolotājus un darbiniekus par Rudes pamatskolas reorganizāciju un izmaiņām darba
tiesiskajās attiecībās;
4.2. līdz 2018.gada 1.martam rakstveidā informēt skolēnu vecākus par pamatskolas
reorganizāciju;
4.3. līdz 2018.gada 1.maijam nodrošināt informācijas sagatavošanu novada domei par 6.,
7. un 8.klases skolēnu vecāku izvēlēto izglītības iestādi savu bērnu turpmākai
izglītošanai;
4.4. līdz 2018.gada 31.augustam nodrošināt izglītības iestādes normatīvo dokumentu
aktualizēšanu, izstrādi un apstiprināšanu atbilstoši reorganizētās izglītības iestādes
statusam.
5. Uzdot Nīcas novada izglītības speciālistei Andai Veidelei lēmumu par Rudes pamatskolas
reorganizāciju saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju .
6. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada izpilddirektoram A.Šakalam.

10
22.
Par līguma slēgšanu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Nīcas novada domei parakstīt līgumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu ar sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Liepājas RAS”.
23.
Par Nīcas novada Vecgada turnīru zolītē nolikumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Nīcas novada Vecgada turnīra zolītes nolikumu apstiprināt .

24.
Par piemiņas velti Nīcas novada jaundzimušajiem
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt priekšlikumu.

25.
Par grozījumiem ‘’Nīcas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumos’’
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus ”Nīcas vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem” .
26.
Par grozījumiem ‘’Nīcas vidusskolas darba kārtības noteikumos’’
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus „Nīcas vidusskolas darba kārtības noteikumos” .
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27.
Ar 2017.gada 6.decembra izsludinātā likuma
„Par valsts budžetu 2018.gadam” 6.,7. un 9.pielikumiem
Nīcas novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas EUR 258824 apmērā sadalījums novada izglītības
iestādēm no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam.

1. Mērķdotācijas sadali apstiprināt.
28.
Par apdrošināšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas
nav,
DOME NOLEMJ:
Priekšlikumus apstiprināt/ akceptēt.
29.
Par telpu nomu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Valsts pārvaldes iekārtas likuma”
„Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 87.panta 2.daļu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:

1. Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar 1 (vienu)
personu.
30.
Par grozījumiem ‘’Rudes pamanatskolas darba kārtības noteikumos’’
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret
nav, atturas nav, (balsošanā nepiedalās I.LĪBEKA),
DOME NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus „Rudes pamatskolas darba kārtības noteikumos”.

