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Nīcas novada domes
2020. gada 30. marta ārkārtas sēde (protokols Nr.6)
Sēdē piedalās:
Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Renārs LATVENS, deputāti Inguna
LĪBEKA, Inga SKRODE, Raivis KALĒJS, Ainars SĪKLIS, Turaids ŠĒFERS, Daina SIKSNA
Nīcas novada komunālās pārvaldes vadītājs Aigars VEISS
Sēdi vada : Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Renārs LATVENS
Protokolē Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA
Darba kārtība:
1. Par saistošiem noteikumiem Nr. 4
2. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu
3. Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētu izdevumu segšanai
4. Par Nīcas novada pirmskolas izglītības iestādes ’’Spārīte’’ darbu 2020.gada vasarā
1.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 4
‘’Grozījumi Nīcas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija Saistošos noteikumos Nr. 1
‘’Nīcas novada pašvaldības nolikums’’ ‘’
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.; 24.; 34. un 56.pantu, Ministru kabineta
2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, atklāti balsojot, ar
7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 ,,Grozījumi Nīcas novada domes 2009.gada 30.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1 ,,Nīcas novada pašvaldības nolikums” ‘’.
2. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas saistošos noteikumus Nr. 4 elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
2.
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas
termiņa pārcelšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par valsts apdraudējuma un
tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid -19 izplatību” 4.punktu,
Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
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DOME NOLEMJ:
1. Nekustamā īpašuma nodokļa 2020.gada 1.ceturkšņa maksājumu termiņu pārcelt no 31.
marta uz 15. maiju.
3.
Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētu izdevumu segšanai
Lēmumu projekti noraidīti
4.
Par Nīcas novada pirmskolas izglītības iestādes ’’Spārīte’’
darbu 2020.gada vasarā

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādi ’’Spārīte’’ slēgt laikā no 25.06.2020. līdz 31.07.2020.
2. Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ’’Spārīte’’ vadītājai D.EGLĪTEI nepieciešamības
gadījumā jūnijā vai augustā nodrošināt apstākļus Rudes sākumskolas pirmsskolas grupas bērnu
uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē’’Spārīte’’. Bērni tiks uzņemti, pamatojoties uz vecāku
iesniegumiem.
3. Par bērnu audzināšanas darba organizēšanu, aprūpi, viņu dzīvības un veselības aizsardzību
atbild tās izglītības iestādes vadītājs, kuru bērns konkrētajā laikā apmeklē.
4. Iestāde par bērnu ēdināšanu veic aprēķinus, izsniedz rēķinus, vecāki veic maksājumus, kuri tiek
ieskaitīti iestādes budžetā.

