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Nīcas novada domes
2017. gada 14. augusta
ārkārtas sēde
Sēdē piedalās
Nīcas novada domes deputāti Renārs LATVENS, Inguna LĪBEKA, Liene OTAŅĶE,
Agris PETERMANIS, Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS, Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS
Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS , sabiedrisko attiecību
speciāliste Gunita ŠIME, Nīcas vidusskolas direktore Lāsma PETERMANE, Nīcas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja Daira EGLĪTE, laikraksta ‘’Kurzemes vārds ‘’ pārstāvji – Ģirts
GERTSONS, Linda KILEVICA
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Protokolē domes sekretāre Ināra REĶĒNA

Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par 10.07.2017. sēdes
lēmumu izpildes gaitu.
Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.

Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Zemes un īpašumu jautājumi
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem
Par finansējumu būvprojekta izstrādei īpašumā ‘’Nīcas klēts’’
Par domes automašīnu, autobusu un traktortehnikas atrašanās vietām naktīs un
brīvdienās
6. Par profesiju kodu maiņu
7. Par finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
8. Par finansējumu pašvaldības policijai bezpilota lidaparāta/drona iegādei
9. Par suvenīru pārdošanas cenu
10. Par Nīcas novada ‘’Olimpiskās dienas 2017’’ konkursu nolikumiem
11. Par dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu
12. Par īpašuma “Pilskalni” lokālplānojuma kā Nīcas novada teritorijas plānojuma
2013. -2025.gadam grozījumu darba uzdevuma apstiprināšanu
13. Par priekšfinansējumu dalībai Eiropas Savienības programmā „Erasmus+” projektu
veida „Eiropas brīvprātīgais darbs” projektā „Non formal English - lot of fun!”
14. Par dzīvokļa nodošanu lietošanā Eiropas Savienības programmas „Erasmus+”
projekta vajadzībām
15. Par amata likmi un amata algām
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16.Par apvienotajām klasēm Rudes pamatskolā
17. Par finansējumu video sižetam novada sporta dzīves popularizēšanai
18. Par Rudes pamatskolas reorganizāciju
19. Par transporta nodrošinājumu maršrutā Nīca – Rucavas novads, Dunikas pagasts
20. Par līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam
21. Par mācību maksu Nīcas mūzikas skolā
22. Par „Nīcas Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumiem”
23. Par Nīcas mūzikas skolas interešu izglītības programmu
24.Par Nīcas Mūzikas skolas “Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo
kameransambļu konkursa” nolikumu
25.Par airēšanas nometni
26. Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA kārtējo atvaļinājumu
1.
Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
Balsojums par Ingunas LĪBEKAS kandidatūru - par 5 balsis( A.PETERMANIS,
I.SKRODE, D.SIKSNA, R.KALĒJS, I.LĪBEKA), pret 4 balsis ( L.OTAŅĶE, A.SĪKLIS, T.ŠĒFERS,
R.LATVENS).
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 20. pantu un

balsošanas rezultātiem,

DOME NOLEMJ:
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieci

ievēlēta deputāte Inguna LĪBEKA.

2.
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:
Pagarināt zemes nomas līgumus ar 2 fiziskām personām par pašvaldībai piederoša
zemes īpašuma nomu bez apbūves tiesībām mazdārziņa vajadzībām tiesībām.
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – zemesgabaliem mazdārziņu teritorijās - 1,5 % (viens komats pieci procenti)
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,- gadā, ja aprēķinātā
nomas maksa ir mazāka;
- 21% PVN.
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas noslēgt
zemes nomas līgumus.
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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., 22.2. 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 mednieku biedrību “BĀRTAVA”, par pašvaldībai
piekrītošas zemes gabala nomu .
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – zemesgabaliem uz kuras galvenā darbība ir lauksaimniecība - 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 iznomājamo zemes gabalu
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 gabalu Nīcas pagastā, Nīcas novadā:
Nr.p.
k

Nosaukums un
pagasts

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

1.

Nīcas pagasts
Nīcas novads

6478 010
0160

“Pašvaldība”

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

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Zemes
gabala
piederība

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

Pašvalddība
s
Piekritīga
zeme
zemes
vienība nav
kadastrāli
uzmērīta

2. Publicēt lēmuma 1.punkta sarakstu ar iznomāšanai nodoto zemes gabalu pašvaldības
izdevumā “ Nīcas novada vēstis” ( augusts).
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3) Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
Nīcas novada dome izskata jautājumus par nekustamo īpašumu sadalīšanu,
nosaukumu piešķiršanu, zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības zemes lietošanas mērķa
maiņu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu no 70.
3. Par īpašumu sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu
Nīcas novada dome izskata jautājumus par nekustamo īpašumu sadalīšanu,
nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu maiņu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 71 līdz Nr. 74 ieskaitot.
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 finansējumu būvprojekta izstrādei īpašumā “Nīcas klēts”
Atklātais balsojums : par 5 balsis ( I.LĪBEKA, A.PETERMANIS, D.SIKSNA,
I.SKRODE, R.KALĒJS), pret 4 balsis ( L.OTAŅĶE, T.ŠĒFERS, R.LATVENS, A.SĪKLIS), atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Finansējums tiek nodrošināts, pārdalot iekšējos budžeta līdzekļus 8700.0 EUR funkciju kodā
08.000 - ATPŪTA,SPORTS,KULTŪRA no plānotajiem projektiem, t.i projekta ‘’Airētprieks
Nīcas novadā” līdzfinansējuma. Projekts netiks īstenots, uz funkciju kodu 04.000 EKONOMISKĀ DARBĪBA “Tūrisma informācijas centrs”.
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5.
Par novada domes automašīnu, autobusu un traktortehnikas
atrašanās vietām naktīs un brīvdienās
Atklātais balsojums par lēmuma projektu - 4 balsis par, (I.LĪBEKA, D.SIKSNA,
R.KALĒJS, A.PETERMANIS ), 4 balsis pret, ( L.OTAŅĶE, R.LATVENS, A.SĪKLIS, T.ŠĒFERS),
atturas 1 ( I.SKRODE) , lēmums netiek pieņemts.
6.
Par profesiju kodu maiņu
Saskaņā ar 2017.gada 23.maija Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 264
“Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām”, un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās
daļas 13.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt profesiju kodus un izmainīt amata nosaukumus atbilstoši 2017.gada 23.maija
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264.
7.
Par finansējumu Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
1)
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Piešķirt Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Spārīte” nepieciešamo papildus
finansējumu pedagogu atalgojumam laika periodam no 01.09.2017.-31.12.2017.
2.Papildus finansējums tiek nodrošināts ,pārdalot iekšējos budžeta līdzekļus funkciju kodā
09.000 IZGLĪTĪBA no “Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” uz PII “Spārīte”.
2)
Par pirmsskolas pedagogu mēneša darba algas likmi Nīcas novadā
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
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1. Ar 2017. gada 1.septembri visiem Nīcas pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” un Rudes
pamatskolas pirmsskolas grupā strādājošajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem noteikt
mēneša darba algas likmi .
8.
Par finansējumu pašvaldības policijai bezpilota lidaparāta – drona iegādei
Atklātais balsojums par lēmuma projektu: par - nav balsis, pret 9 balsis, atturas –
nav.
Lēmums netiek pieņemts.
9.
Par suvenīru pārdošanas cenu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Tirdzniecībai paredzēt:
- 120 krūzes un noteikt 1 gab. (pašizmaksa 2,6015 eiro) pārdošanas cenu
2,65 eiro,
- 150 metāla pildspalvas un noteikt 1 gab. (pašizmaksa 0,5566 eiro) pārdošanas cenu
0,60 eiro,
- 400 plastmasas pildspalvas un noteikt 1 gab. (pašizmaksa 0,2904 eiro) pārdošanas
cenu 0,30 eiro.
10.
Par Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2017” konkursu nolikumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2017” 3 radošo (zīmējumu, eseju un foto)
konkursu nolikumus.

Priekšsēdētājs
izsludina pārtraukumu uz 10 minūtēm
Sēde darbu turpina pēc 12 minūtēm
11.
Par dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu
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,
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DOME NOLEMJ:
Pagarināt īres līgumu vienai personai par dzīvokļa lietošanas tiesībām uz laiku līdz 2018.gada
28.februārim.
12
Par īpašuma “Pilskalni” (kadastra numurs 6478 005 0117)
lokālplānojuma kā Nīcas novada teritorijas plānojuma
2013. -2025.gadam grozījumu darba uzdevuma apstiprināšanu
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas 1 (T.ŠĒFERS),
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 75 ar pielikumiem .
13.
Par priekšfinansējumu dalībai Eiropas Savienības programmā „Erasmus+” projektu veida
„Eiropas brīvprātīgais darbs” projektā „Non formal English - lot of fun!”
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLERMJ:
1. Piedalīties Eiropas Savienības programmā „Erasmus+” projektu
brīvprātīgais darbs” projektā „Non formal English - lot of fun!”.

veida „Eiropas

2. Piešķirt priekšfinansējumu 2624 EUR apmērā Eiropas Savienības programmā
„Erasmus+” projektu veida „Eiropas brīvprātīgais darbs” projektam „Non formal
English - lot of fun!” .
3. Pārskaitīt nepieciešamo summu organizācijai „Liepājas jaunie vanagi”.
14.
Par dzīvokļa nodošanu Eiropas Savienības
programmas „Erasmus+” projektu vajadzībām
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nodot pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Saules ielā 8/19 Nīcā, Nīcas pag., Nīcas
nov. Nīcas Jauniešu centra lietošanā, „Erasmus+” projekta „Non formal English –
lot of fun” ietvaros, izīrēšanai no 01.09.2017 – 31.05.2018.
2. Noteikt maksu par dzīvokļa izmantošanu.
3. Īres līgumu sagatavot Nīcas novada domes juristei.
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15.
Par amata likmi un amata algām
1) Par amata likmi

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 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Likvidēt amata vietu (0,3 likme) „specializēta auto vadītājs“.
2. Noteikt autobusa vadītājam pilnu likmi.
3. Veikt grozījumus „Nīcas novada pašvaldības 2017.gada amatpersonu un darbinieku
saraksta ar ieņemamo amatu un mēnešalgas norādi“.

2) Par amata algu

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 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apvienot autobusa un traktora vadītāja pienākumus viena amata pienākumu ietvaros.
2. Noteikt mēnešalgu ar 2017.gada 1.septembri.

3)

Par amata līmeņa un algas grupas maiņu

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 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt strādniekam amata saimes „13.Fiziskais un kvalificētais darbs” IV līmeni un
5.algu grupu.
2. Noteikt mēnešalgu sākot ar 2017.gada 1.septembri.
3. Veikt grozījumus „Nīcas novada pašvaldības 2017.gada amatpersonu un darbinieku
saraksta ar ieņemamo amatu un mēnešalgas norādi“.
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16.
Par apvienotajām klasēm Rudes pamatskolā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Atļaut 2017./2018.m.g.Rudes pamatskolā izveidot apvienotās klases sekojoši:
Apvienotās
klases
Skolēnu skaits

1/ 2

3/ 4

5/ 6

7/ 8

2/3=6

6/7=13

6/7=13

5/7=12

2. Atļaut 2017./2018.m.g.Rudes pamatskolā pamatpriekšmetus apvienotajās klasēs dalīt pa
klasēm sekojoši (neiekrāsotās ailes)
Izglītības jomas un mācību priekšmeti
Skolēnu skaits

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl.
2

3

4

5

Skolēni ar speciālo programmu

7

6

2

7

2

5
1

Valoda
Latviešu valoda*

6

6

6

6

5

4

3

3

Pirmā svešvaloda **

1

1

3

3

3

3

3

3

2

3

3

5

5

6

5

1

1

1

Otrā svešvaloda
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika

4

4

4

5

Informātika
Dabaszinības

Bioloģija

2

2

2

2

2

2
2 2
Apgūs Apgūs
Nīcas Nīcas
vsk. vsk.

Fizika

2
Apgūs
Nīcas
vsk.

Ķīmija

2
Apgūs
Nīcas
vsk.

Ģeogrāfija

2

2

10
Apgūs Apgūs
Nīcas Nīcas
vsk. vsk.
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture

1

1

1

Pasaules vēsture

1

1

1

Sociālās zinības

1

1

1

2

2

2

1

1

Ētika / Kristīgā mācība

1

1

1

Mājturība un tehnoloģijas

1

1

1

1

2

2

2

2

Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Māksla
Literatūra
Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

Vizuālā māksla

2

2

2

2

1

1

1

1

Mācību stundas izglītības iestādes
izvēlei***

0

1

0

1

1

0

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu
slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

3. Dabaszinību priekšmetus- bioloģiju, ķīmiju, ģeogrāfiju – 7.,8.klases skolēniem neveidot
apvienotās klases- apgūt Nīcas vidusskolā.
4.Atļaut sagatavot stundu tarifikācijas Rudes pamatskolā saskaņā ar šo lēmumu.
17.
Par finansējumu video sižetam novada sporta dzīves popularizēšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par,
pret nav, atturas 1(R.LATVENS),
DOME NOLEMJ:
Akceptēt papildus finansējuma piešķiršanu no domes administrācijas budžeta videosižetu
izveidei Nīcas novada sporta dzīves popularizēšanai- Vegas kauss un Čiekurkauss.
18.
Par Rudes pamatskolas reorganizāciju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto –
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības un
nodibinājumus, apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par,
pret nav, atturas nav, ( balsošanā nepiedalās I.LĪBEKA),
DOME NOLEMJ:
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1. Reorganizēt Nīcas novada izglītības iestādi „Rudes pamatskola”, reģistrācijas
Nr.4112901024, juridiskā adrese „Rudes pamatskola”, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas
novads, LV-3475, par Nīcas novada izglītības iestādi „Rudes sākumskola”
2. pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) un pirmsskolas izglītības programmu
realizēšanai.
3. Izglītības iestādes reorganizācijas procesu uzsākt 2018./2019. mācību gadā, neatverot
7.un 8.klasi un pabeigt ne vēlāk kā 2019.gada 31.augustā.
4. Noteikt, ka Rudes sākumskola ir Rudes pamatskolas izglītības programmu, funkciju,
tiesību un saistību, finanšu līdzekļu, mantas un arhīva pārņēmēja.
5. Uzdot Nīcas novada izpilddirektoram pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt Rudes pamatskolas direktori par izglītības
iestādes reorganizāciju.
6. Uzdot Rudes pamatskolas direktorei Ingunai Lībekai:
6.1. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos brīdināt Rudes pamatskolas
skolotājus un darbiniekus par Rudes pamatskolas reorganizāciju un izmaiņām
darba tiesiskajās attiecībās;
6.2. līdz 2018.gada 1.martam rakstveidā informēt skolēnu vecākus par pamatskolas
reorganizāciju;
6.3. līdz 2018.gada 1.maijam nodrošināt informācijas sagatavošanu novada domei par
6.un 7.klases skolēnu vecāku izvēlēto izglītības iestādi savu bērnu turpmākai
izglītošanai;
6.4. līdz 2019.gada 1.maijam nodrošināt izglītības iestādes normatīvo dokumentu
aktualizēšanu, izstrādi un apstiprināšanu atbilstoši reorganizētās izglītības
iestādes statusam
7. Uzdot Nīcas novada izglītības speciālistei Andai Veidelei lēmumu par Rudes
pamatskolas reorganizāciju saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju un pēc
saskaņošanas 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Izglītības iestāžu reģistram.
8. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot novada izpilddirektoram A.Šakalam.
19.
Par transporta nodrošinājumu maršrutā Nīca – Rucavas novads, Dunikas pagasts
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
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Akceptēt maršruta organizēšanu ar Nīcas novada domes transportu Dunikas pagasta skolēnu
atvešanai uz mācībām Nīcas vidusskolā.
20.
Par līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17 1 panta pirmās daļas 3.punktu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
2017. gadā piešķirt Kurzemes plānošanas reģionam

līdzfinansējumu 1500.- EUR .

21.
Par mācību maksu Nīcas mūzikas skolā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt mācību maksu Nīcas Mūzikas skolā EUR 10.00 mēnesī mācību gada laikā.
22.
Par „Nīcas Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumiem”
Pamatojoties uz likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta 1. daļas 2. punktu,
„Izglītības likuma” 47.panta 1.punktu un 47'.pantu, „Profesionālās izglītības likuma” 27.panta
9.punktu, Likuma „Par pašvaldībām“15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21.pantu, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt „Nīcas Mūzikas skolas izglītojamo uzņemšanas noteikumus”.
23.
Par Nīcas mūzikas skolas interešu izglītības programmu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,atklāti balsojot,
ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Nīcas mūzikas skolas Interešu izglītības programmu .

13

24.
Par Nīcas Mūzikas skolas “Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo
kameransambļu konkursa” nolikumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Nīcas Mūzikas skolas “Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo
kameransambļu konkursa” nolikumu apstiprināt.
25.
Par airēšanas nometni
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Piešķirt 2 9diviem) airēšanas grupas dalībniekiem katram 300 EUR dalībai airēšanas
slaloma nometnei Čehijā.

Sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietniece I.LĪBEKA

26.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA
kārtējo atvaļinājumu
Priekšsēdētājs A.PETERMANIS savu iesniegumu par atvaļinājumu atsauc.

