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Nīcas novada domes 
2020. gada  3.  aprīļa  ārkārtas  sēde (protokols Nr.7) 

 
 

Sēde  notiek  attālināti, izmantojot   JITSI   programmu 
( Pamats:  Nīcas novada domes  priekšsēdētāja  vietnieka R.LATVENA 

02.04.2020. rīkojums  Nr. 2.2.5/38  ‘’Par Nīcas novada domes  
ārkārtas  sēdi  03.04.2020’’ ) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietnieks   Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna 
LĪBEKA,   Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  Ainars SĪKLIS,    Turaids ŠĒFERS,  Daina SIKSNA, 
Laura PAKULE-KRŪČE 
 Nīcas novada izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, Sociālā  dienesta  vadītāja  Inese 
LAPIŅA ,  Nīcas vidusskolas   direktore  Lāsma PETERMANE    
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja  vietnieks  Renārs  LATVENS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 
 
Sēdes norisi  attālināti  nodrošina   Nīcas novada  domes datorsistērmu  administrators  Uģis 
VOLKOVS 

  
 

Darba  kārtība: 
 
1. Par atbalstu  bērnu  ēdināšanā  ārkārtas  situācijas  laikā 
2. Par piekrišanu īpašumu atsavināšanai 
3.  Par Nīcas novada pašvaldības  policijas  priekšnieka  iecelšanu 
 
 

1. 
 Par atbalstu bērnu ēdināšanas nodrošināšanai  

sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju  
 COVID- 19   ierobežošanai 

T.ŠĒFERS, R.KALĒJS, A.ŠAKALS, I.LAPIŅA, L.PETERMANE, D.SIKSNA, I.LĪBEKA 
 

Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 
                                                            DOME   NOLEMJ:  
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1. Piemērot  ēdiena nodrošināšanas veidu – brīvpusdienu piegādi bērniem mājās - 

vienu reizi dienā no 2020.gada 6. aprīļa , ārkārtējās situācijas laikā,  līdz 2019./2020.mācību 
gada noslēgumam.                                                                                                                                                                                 
 

2. Noteikt, ka valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa periodā tiek nodrošināta ēdiena piegāde bērniem  

mājās trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, kurās ir: 

2.1 pirmsskolas vecuma bērni, kuri šajā laika periodā ir pārtraukuši apmeklēt pirmsskolas 

izglītības iestādi; 

2.2.Nīcas vidusskolas, Rudes sākumskolas skolēni un administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušies izglītojamie no citām izglītības iestādēm, kuri šajā laika periodā iegūst izglītību, 
mācoties attālināti; 

 
2. Sociālajam dienestam organizēt siltā ēdiena piegādi atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, saskaņā ar 

Nīcas novada izglītības iestāžu administrācijas, Nīcas novada sociālā pedagoga un sociālā dienesta 

kopīgi izveidoto personu sarakstu. 

 
3. Noteikt, ka pusdienu piegādes procesā  saņēmējam un izsniedzējam jāievēro Ministru kabineta 

2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktie 

ierobežojumi un prasības. 

 

 
4. Uzdot Nīcas novada pašvaldības iesaistītajam iestādēm brīvpusdienu nodrošināšanā segt no sava 

budžeta, attiecīgi plānojot un pārdalot šim mērķim paredzētos līdzekļus Nīcas novada budžetā. 

 

5.  Pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to 

publisko savā tīmekļvietnē. 

2. 
Par  piekrišanu  īpašumu atsavināšanai 

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

DOME  NOLEMJ: 
  
 Piekrist  saņemtiem  priekšlikumiem. 
 

3. 
Par Nīcas novada pašvaldības  policijas  

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Gunti GRANTIŅU    {......}  ar  04.04.2020. iecelt  par  Nīcas novada pašvaldības policijas  
priekšnieku. 
  
 


