
Nīcas novada domes  sēde 

2017. gada  13. novembrī 

(protokols Nr. 17) 

 

 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 ‘’ pārstāvji –Liene 
ANDERSONE-KOLOSOVA, Dainis ĢELZIS 

Sēdi vada – priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Sēdi protokolē – sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
 Nīcas novada domes izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS  informē  par  09.10. 
2017. sēdes  lēmumu  izpildes  gaitu.  Jautājumus  uzdod  L.PAKULE-KRŪČE  un 
R.LATVENS. 

 

  DARBA  KĀRTĪBĀ 

  1.  Zemes īpašumu  jautājumi 

  2. Par zemes  ierīcības   projektiem 

  3. Par  Rudes pamatskolas iesniegumu 

  4. Par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamajiem īpašumiem 

  5. Par  nomināciju piešķiršanu 

  6. Par   daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 4  pārvaldīšanas tiesību  

                    nodošanu 

  7. Par sociālā dzīvokļa  īres tiesību pagarināšanu 

  8. par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību  

                        Nīcas novada pašvaldībai 

  9.Par  apskaņošanas sistēmas uzstādīšanu Nīcas   sporta hallē  

  10. Par Nīcas novada sporta  centra  veidlapu 

  11.Par  deklarētās  dzīvesvietas  ziņu  anulēšanu 

  12. Par  izmaiņām  Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā 

  13. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības   

                          licencēšanas komisijas izveidi un nolikumu 

  14.Par ūdens attīrīšanas iekārtu Grīnvaltos 

  15. Par  balvu sakarā ar Valsts apbalvojumu 

  16. Par Nīcas vidusskolas Darba  kārtības  noteikumiem 

  17.Par  Nīcas Mūzikas skolas direktores  iesniegumu 

 

 Balsojums  par papildus jautājumu  iekļaušanu  darba  kārtībā:   par  9 balsis, 

pret  nav, atturas nav. 



  18. Par viena audzēkņa izglītošanas izmaksām Nīcas novada izglītības  
                                 iestādēs 
  19. Par grozījumiem nolikumā  par Ziemassvētku  kartiņas  zīmējuma   
                                 konkursu 

1. 

Zemes un īpašumu jautājumi 

1) Par  zemes nomu  (  1(viena) persona  izbeidz zemes gabala nomu). 
 

Izvērtējot augstāk minēto un pamatojoties uz Nīcas novada domes 
10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.8 “Par Nīcas novada 
pašvaldības neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 
10.punktu,atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamo zemes gabaliem  Nīcas pagastā, 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 

1. Rude 
Otaņķu pagasts 
Nīcas novads  
 
“Rudes dārzi” 

6480 007 
0089 

100 kv.m ( 
Nr.22) 
 
 
 

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

Pašvaldības 
Piekritīga 
zeme 
 
zemes 
vienība nav 
kadastrāli 
uzmērīta 

2 Rude 
Otaņķu pagasts 
Nīcas novads  
 
“Rudes dārzi” 

6480 007 
0089 

100 kv.m ( 
Nr.46) 
 
 
 

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

Pašvaldības 
Piekritīga 
zeme 
 
zemes 
vienība nav 
kadastrāli 
uzmērīta 

2.  Publicēt lēmuma 1.punkta sarakstu ar iznomāšanai nodotajiem zemes 

gabaliem pašvaldības izdevumā “ Nīcas novada vēstis” ( novembris). 

3. Lēmumu par zemes gabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk kā 30 

(trīsdesmit) dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas 

pašvaldības izdevumā “ Nīcas novada vēstis” (novembris). 

2.  
 



Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošo 
noteikumu Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomu” 9., 22.2., 23.  punktiem,  Latvijas Republikas likumu „Par 
pašvaldībām”’ 21.panta  14.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  
nav,  I.SKRODE balsošanā  nepiedalās ), 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Atjaunot zemes nomas līgumu  1(vienai) personai  bez apbūves tiesībām uz 7  
(septiņiem )  gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no  kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa –  lauksaimniecības vajadzībām – 3 % (trīs procenti) apmērā no 
zemesgabala kadastrālās vērtības,  
- 21% PVN. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas  
noslēgt zemes nomas līgumu. 
 
 

2) 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 9 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Noslēgt līgumu par medību  tiesību nodošanu biedrībai “ Liepājas mednieku 
biedrība”, reģ. Nr.50008082261, uz 5 gadiem. 
 
2. Pilnvarot domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par medību tiesību nodošanu. 
 
Tabula Nr. 1 
 

N.p.k. Īpašuma nosaukums/ 

zemes vienība 

Kadastra 
numurs/apzīmējums 

Kopējā platība 
(ha) 

Piezīmes 

1. Birztalas Reiņu sūkņu 
poldera stacija  

6478 002 0003 4,4  

2. Birztalas Reiņu sūkņu 
poldera stacija 

6478 002 0276 0,4  

3. Starpgabali 6478 006 0147 0,7  

4. Valti Šeķis 6478 002 0002 8,8  

5. Unti 6478 005 0016 2,6 Nomnieks 

6. Unti 6478 005 0015 5,1 Nomnieks 

      
 

 



Nīcas novada dome izskata   jautājumus  par  adrešu piešķiršanu un likvidēšanu, 
zemes lietošanas mērķa maiņu. 
           Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr.92., 93.,94  
 

2. 
Par zemes ierīcības projektiem 

 
 Nīcas novada dome izskata   jautājumus  par  zemes  ierīcības projektu 
izstrādi .  
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par , pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.  95 un 96  ar  attiecīgiem  darba 
uzdevumiem. 
 

3. 

Par Rudes pamatskolas  direktores iesniegumu 

 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par,  pret  nav, atturas 2 (L.PAKULE-KRŪČE, 
T.ŠĒFERS), 

DOME  NOLEMJ: 

 Akceptēt  līdzekļu piešķiršanu Rudes pamatskolai planšetdatoru iegādei, 
līdzekļus pārvirzot no domes budžeta.  
 

 
 
 
 

4.  
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. 

5. 
Par  nomināciju  piešķiršanu 

 



 Izvērtējot minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.pantu dome nolemj piešķirt   Nīcas novada domes  nominācijas . 

  
 Ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus  un  deputātu  balsojumu: 
 
1.  Nomināciju  „Par mūža devumu Nīcas novadam” piešķirt   Aijai ŠĶUBUREI. 
 
2.  Nomināciju „Gada novadnieks 2017” piešķirt Karlīnei  MIKSONEI. 
 
3.  Nominācijas “Labais darbs Nīcas novadam” piešķirt   Robertam  ŠĪMANIM, Ritai 
LAUGALEI, Valdai LAUKGALEI,   Imantam un Valdai  KALNIEM,  Gatim RUPEIKAM. 
 

 
6. 

Par  daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 4, 
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 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Nodot nekustamā īpašuma - ēkas un zemes gabala Nīcā, Dārza ielā 2, kadastra Nr. 
6478 0100 228, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Biedrība Dārza 
4”, reģ. Nr. 40008222506 parakstot nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas 
aktu. 
2. Pēc lēmuma 1.punktā norādītā pieņemšanas – nodošanas akta par pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu saņemšanas, īpašumu Nīcā, Dārza ielā 4 izslēgt no Nīcas novada 
pašvaldības bilances. 
3.      Nekustamā īpašuma nodošanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai 
apstiprināt domes komisiju šādā  sastāvā: 
3.1. komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Šakals, domes izpilddirektors, 
3.2. komisijas locekļi –     Aigars Veiss, komunālās pārvaldes vadītājs, 
       Normunds Brīvulis, komunālo pakalpojumu daļas        
        vadītājs. 
 
4.       Uzlikt par pienākumu biedrībai „Biedrība Dārza 4”, reģ. Nr. 40008222506 viena 
mēneša laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas noslēgt līgumu ar Nīcas novada domi par neprivatizēto un Nīcas 
novada pašvaldībai piederošo divu  dzīvokļu Nr.10 un Nr.23, kas atrodas Dārza ielā 4, 
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā apsaimniekošanu.  
5. Lēmumu nosūtīt  biedrībai „Biedrība Dārza 4”, reģ. Nr. 40008222506, juridiskā 
adrese Dārza iela 4 - 4, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473. 

 
7. 

https://www.lursoft.lv/adrese/darza-iela-2-5-nica-nicas-pagasts-nicas-novads-lv-3473


Par  sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu, uz Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 1.punkta 2.apakšpunktu, 
2.punktu  un 10.panta 1.punktu, kā arī nolikumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanas 
kārtību un  domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas konstatēto , 
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt  īres līgumu ar  1(vienu) personu  par dzīvojamās telpas  
lietošanas tiesībām uz laiku līdz 2018.gada 11.martam.      

 
8. 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību 
  Nīcas novada pašvaldībai 

 

Zemes pārvaldības likuma 17.panta piektajā daļā noteikts, ka Valstij un 
vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi 
izvērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru 
kabinets izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās 
pašvaldības administratīvajā teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un  Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto 
daļu, pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1., 2.,3. un 10. 
punktu, 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta 
noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā 
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 
piederību vai piekritību” 2., 6., 7.2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 
2.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1.Noteikt, ka rezerves zemes fondā iekļautā  zemes vienības ( 21  gab) piekrīt 
pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Nīcas novada pašvaldības vārda 
pašvaldības  funkciju īstenošanai saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” normām .  Izpildot robežu 
kadastrālu uzmērīšanu, zemes vienības platības var tikt precizētas. 
 
2. Nīcas novada domes grāmatvedībai uzņemt grāmatvedības uzskaitē  minētās 
zemes vienības. 
 
3. Nīcas novada domes zemes lietu speciālistei M. ĀDOLFAI lēmumu ar grafiskiem 
pielikumiem nosūtīt Valsts zemes dienesta Liepājas reģionālai nodaļai reģistrēšanai 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 
 



4.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Nīcas novada domes izpilddirektoram A. 
ŠAKALAM. 
 

9. 
Par apskaņošanas sistēmas uzstādīšanu Nīcas sporta hallē  

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot , ar 9 

balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Uz Nīcas sporta  halles budžetu  pārvirzīt līdzekļus    apskaņošanas  

sistēmas uzstādīšanai sporta halles zālē. 
 

 
10. 

Par Nīcas novada sporta  centra  veidlapu 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu un Nīcas sporta centra 
nolikuma 9.punktu  Nīcas novada dome, atklāti balsojot, ar   9 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
  
1. Apstiprināt Nīcas novada Sporta centra veidlapu. 
 

11. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
 Nīcas novada dome izskata   3(trīs)  iesniegumus par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu  personām. 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.  97., 98. un 99. 
 

12. 
Par izmaiņām  Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā 

 
  
 Apstiprināt Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju sekojošā sastāvā:  
 
Komisijas priekšsēdētāja –  Nikola Paula STASE, 
Komisijas  locekļi - Līva Kate ŠMIUKŠE,  Edgars Miķelis KOVAĻSKIS, Karlīna MIKSONE, 
Ulrika KAIRE un Elīna MIKSONE. 

 

13. 
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās 

izglītības  licencēšanas komisijas izveidi un nolikumu 
 



Pamatojoties uz 2017. gada 9. oktobra domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 
16., pts Nr. 25) nolikuma  „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības 
programmas licencēšanas kārtību” ir nepieciešams izveidot licencēšanas komisiju  un 
apstiprināt  komisijas  nolikumu. 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt „Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas 

licencēšanas kārtību” komisiju sekojošā sastāvā: 
Komisijas priekšsēdētāja – Anda VEIDFELE, 
Komisijas  locekļi: novada domes  deputāti – Daina SIKSNA, Raivis KALĒJS, 

Renārs LATVENS, Turaids ŠĒFERS. 
Komisijas  sekretāre  – Sintija ŠPAKOVA. 

 
14. 

Par  ūdens un attīrīšanas iekārtu tehniskā projekta 
izstrādi un izbūvi Grīnvaltu ciematā 

 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu.,21.panta  

divdesmit  septīto punktu., atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Veikt Grīnvaltu ciemata ūdenssaimniecības  un attīrīšanas iekārtu 

rekonstrukcijas būvprojekta  izstrādi. 
 

15. 
Par balvu sakarā ar Valsts apbalvojumu 

 
         Latvijas Valsts prezidents Raimonds VĒJONIS un Ordeņu kapituls 2017.gada 20. 

oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt  Triju Zvaigžņu 

ordeņa V šķiru un iecelt par ordeņa kavalieri ilggadējo Nīcas novada Otaņķu 

feldšerpunkta vadītāju Elzu CĒRPU. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,   

atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
                                                                     DOME NOLEMJ: 
 

           Piešķirt Otaņķu feldšerpunkta vadītājai Elzai CĒRPAI naudas balvu mēnešalgas 

apmērā par ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā un sakarā ar augsto valsts 

apbalvojumu. 



16. 

Par  Nīcas vidusskolas darba  kārtības  noteikumiem 
 

 Nīcas novada dome izskata Nīcas vidusskolas  Darba  kārtības  noteikumu 
projektu. 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

   1.Nīcas vidusskolas    darba  kārtības  noteikumus  apstiprināt (pielikumā). 

   2. Atzīt par  spēku  zaudējušus  09.12.2010. Nīcas novada domē  apstiprinātos   

Nīcas vidusskolas  darba  kārtības  noteikumus. 

 

17. 
Par Nīcas Mūzikas skolas  direktores  iesniegumu 

 
   Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Konceptuāli atbalstīt Mūzikas skolas direktores iesniegumu. 
 

18. 
Par viena audzēkņa izglītošanas izmaksām 

 Nīcas novada izglītības iestādēs 
 

                Pamatojoties uz Ministru  kabineta  28.06.2016  noteikumiem Nr. 418 

‘’Kārtība, kādā veicami pašvaldību  savstarpējie  norēķini  par  izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem’’ ,  atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav,  atturas  

nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 Apstiprināt viena audzēkņa izglītošanas izmaksas Nīcas novada izglītības 

iestādēs. 

     

 
VIENA AUDZĒKŅA IZGLĪTOŠANAS 

IZMAKSAS    

 
NĪCAS NOVADA IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒS     

    IZDEVUMI (EUR) 

ekk 
Izdevumu posteņi 

Nīcas 
vidusskola 

Rudes 
 

pamatskola 

PII 
"Spārīte" 



1000 Atlīdzība 160897 92806 174618 

2000 Preces un pakalpojumi 113972 32611 33278 

2110 
Iekšzemes komandējumi un dienesta 
braucieni 3177 525 145 

2200 Pakalpojumi 68928 23064 29817 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 3177 972 721 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 42478 15113 16721 

2230 Iestādes administratīvie izdevumi 8818 2402 1762 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi 8645 3476 10378 

2250 Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi 2207 804 80 

2260 Īre un noma 3603 297 155 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs 41363 8951 3316 

2310 Biroja preces un inventārs 16823 3555 438 

2340 Zāles, medicīniskās ierīces 218   56 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 
materiāli 12894 1539 1199 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē esošo personu 
uzturēšana     138 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 11428 3857 1485 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 504 71   

5233 Bibliotēku krājumi 368 35   

  
IZDEVUMI KOPĀ  

  275237 125452 207896 

  Audzēkņu skaits uz 01.09.2017. 201 53 102 

  Izmaksas uz 1 audzēkni mēnesī 114,11 197,25 169,85 

 
 
 
 
 

19. 
Par grozījumiem nolikumā  par Ziemassvētku  kartītes  zīmējuma  konkursu 

 
 Nīcas  novada   dome   izskata  priekšlikumus  par  grozījumiem  konkursa  par 

Ziemassvētku kartītes  zīmējuma  izgatavošanu  nolikumā. 

 

 Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Grozījumus nolikumā ‘’Par konkursu Ziemassvētku  kartītes  zīmējuma  

izgatavošanai’’  apstiprināt . 


