
 

 

 

 

 

 

Nīcas novada domes 
2020. gada  30. jūlija   sēde (protokols Nr.14) 

 
 Sēdē  piedalās:    
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja vietnieks Renārs LATVENS,  deputāti  
Inguna LĪBEKA,   Inga SKRODE,  Ainars SĪKLIS,    Turaids ŠĒFERS,  Daina SIKSNA, Raivis 
KALĒJS, Laura  PAKULE-KRŪČE 
  
Sēdē    piedalās: Nīcas novada domes juriste Anda LIEPA 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Renārs  LATVENS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 
 

 
DARBA  KĀRTĪBĀ: 
 

1.     Par  Rudes  sākumsskolas direktores iesniegumu 

2.     Par  pateicību 

3.     Par pašvaldības  nekustamā  īpašuma  nomas  līguma apstiprināšanu 

4.     Par  R.LATVENA   iesniegumu 

5.     Par  domes  priekšsēdētāja  vietnieku 

 
1, 

Par Rudes sākumsskolas  direktores  iesniegumu 
L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS, I.LĪBEKA 

  
 Sakarā ar Rudes skolas 145.gadadienas svētkiem un ieguldīto darbu skolas darba 
procesā, ikdienas pienākumu kvalitatīvu veikšanu ar iniciatīvu un atbildību. Ņemot vērā 
sākumskolas darbinieku personīgo ieguldījumu ilgadēja mācību procesa sekmīgā 
organizēšanā, kā arī nodrošinot veiksmīgu skolas saimniecisko darbu, atklāti balsojot, ar    
8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
Priekšlikumus   apstiprināt . 



2. 
Par pateicību  

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

I.LĪBEKA, 
DOME NOLEMJ:                                                                          

 
1.  Piešķirt  Nīcas novada domes pateicību . 
 

3. 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma nomas līguma apstiprināšanu 

 T.ŠĒFERS, A.LIEPA, L.PAKULE-KRŪČE, R.KALĒJS, I.LĪBEKA, A.SĪKLIS 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 97. 
4. 

Par R. LATVENA    iesniegumu 
I.SKRODE, L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS 

 
 Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
R.Latvena iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no domes priekšsēdētāja vietnieka amata 
pienākumiem . 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 10.punktu,   atklāti balsojot, 
ar  8  balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 1.Atbrīvot Renāru  LATVENU  no domes priekšsēdētāja vietnieka amata 
pienākumu pildīšanas. 
 2. Lēmums  stājas  spēkā  ar  tā  pieņemšanas  brīdi. 
 

5. 
Par domes priekšsēdētāja vietnieku 

 
 Likuma  ‘’Par pašvaldībām’’ 20. panta  otrā daļa nosaka  domes priekšsēdētāja  
vietnieka ievēlēšanas  kārtību. 
 Pamatojoties uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’ 20.panta  otro daļu  un  balsošanas  
rezultātiem, 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt deputātu Raivi KALĒJU, 
personas kods  […..]. 
2. Lēmums stājas  spēkā  ar ievēlēšanas  brīdi. 


