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Nīcas novada domes 

2019. gada  30.  septembra ārkārtas  sēde (protokols Nr. 19) 

 Sēdē  piedalās:  

 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  

vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,   

Raivis KALĒJS,  Ainars SĪKLIS 

Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

DARBA  KĀRTĪBĀ 
 

1. Par Nīcas novada domes Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu sniegšanas 
vietas maiņu 

2. Par Nīcas novada  domes   Sociālā dienesta Nolikuma grozījumiem 
3. Par mērķdotācijas sadali 
4. Par skolotāju dienu 
5. Par atbalstu sportistiem 
6. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
7. Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolai līdz 2019.gada 31.decembrim 

 
1. 

Par Nīcas novada domes Sociālā dienesta  
sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas maiņu 

 
  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  7 
balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Pārcelt Nīcas novada domes Sociālo dienestu sociālo pakalpojumu sniegšanai 
adresē Skolas iela 5, Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, LV-3473. 

 
2. 

Par  Nīcas  novada domes Sociālā dienesta Nolikuma grozījumiem 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,  
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atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav,   apstiprināt  grozījumus  Nīcas 

novada domes Sociālā dienesta NOLIKUMĀ.  

3. 

Par mērķdotācijas sadali 

3.1. 

Par valsts  budžeta  mērķdotācijas pedagogu darba algas samaksai sadali 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, 

pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt  valsts  budžeta  mērķdotācijas sadali  starp Nīcas novada Nīcas 
vidusskolu un Rudes sākumskolu. 
 

3.2. 

Par valsts budžeta  mērķdotācijas 5/6 gadīgo bērnu apmācībai sadali 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav ,  

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  valsts  budžeta  mērķdotācijas sadali  Nīcas novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu 5/6 gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai .            
  

4. 

Par skolotāju dienu 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot, ar  7 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Priekšlikumus  skolotāju dienas  pasākumam  apstiprināt. 
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7. 

Par atbalstu sportistiem 

Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
1. Atbalstīt  2(divu) sportistu  uzturēšanos  nometnēs. 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 
 

  
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu  Nr.  127. 
7. 

Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolai līdz 2019.gada 31.decembrim. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, Nīcas novada dome  
atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt  priekšlikumu  par  treneru finansējumu. 
 

 

 


