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Nīcas novada domes 

2021. gada 8. marta sēde (protokols Nr.6)  
 

Sēde notiek attālināti ZOOM platformā. 

 

Sēdē piedalās:  

Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, Nīcas  novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS, deputāti: Inguna LĪBEKA, Inga SKRODE, Renārs 

LATVENS, Turaids ŠĒFERS,  Ainars SĪKLIS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE 

un Nīcas  novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, IT speciālists Uģis VOLKOVS 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē: Nīcas novada domes  sekretāres p.i. Gunita ŠIME 

 
 

DARBA  KĀRTĪBA: 
 

 

1. Zemes un īpašumu jautājumi2 

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 

3.Par mērķdotāciju sadali 

4.Par finansējumu zivju resursu pētījumiem 

5.Par skolas dežurantu 

6.Par Nīcas ambulances telpas Nr.17 nomas tiesību izsoles organizēšanu 

7.Par dzīvokļu īres jautājumiem 

8. Par iesniegumu 

9.Par līgumu par Bernātu dabas parka objektu uzturēšanu 

10.Par Nīcas novada sakoptās vides komisijas sastāvu 

11.Par projektu konkursa nolikumu un komisiju 

12.Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā 
Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 

13. Par konkursa “KultūrTaka” nolikumu 

14. Par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā 



 
 

1.  
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
Par zemes nomu 
1.1.1 - 1.1.2 

 
Saskaņā ar 2019.gada 9.decembrī apstiprināto Nīcas novada domes saistošo 

noteikumu Nr.7 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā un sakņu un 
augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas maksu” 2.1puntu, Latvijas Republikas 
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
Pagarināt zemes nomas līgumus 2 personām. 
 

 
1.2. Nomai pieejamais zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā  
 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas pagastā): 
 

Nr.p.k Nosaukums  un 
pagasts 

Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

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

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis  

Zemes 
gabala 
piederība 

1.  “Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0160 275 kv.m;   Kods 0101 - zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām augļu 
dārza teritorija 

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

2  “Starpgabali” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0187 1080 kv.m 
825 kv.m. 
 

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

3  
 
 
 
 

“Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0169  200 kv.m.  
 

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

4 “Novadnieki” 
Nīcas pagasts 

64780100319 200 kv.m.  Kods 0101 - zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 



lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām augļu 
dārza teritorija 

 
Iesniegumi par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu, kas norādīta tabulā 

iesniedzami līdz  2021.gada  30.aprīlim. 
Ja iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu būs pieteikušās divas 

vai vairākas personas, tiks rīkota izsole. 
 
 

 

1.3. Par  līdzekļu piešķiršanu neparedzētu izdevumu apmaksai 
 
 Pamatojoties  uz  ar Nīcas  novada domes 2014.gada 8. decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.20) “Noteikumi par līdzekļu piešķiršanu neparedzētu izdevumu segšanai”,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
Piešķirt  līdzekļus  neparedzēto  izdevumu segšanai. 

 
 

1.4.1. - 1.13.5. 
Dome izskata 17 jautājumus par koku un krūmu nociršanu, nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, izsoles noteikumu apstiprināšanu, īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu 
piešķiršanu, detālplānojuma atcelšanu, zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.51 līdz Nr.67. 

 
 

2.  
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 

 
Pamatojoties uz likuma “Par  pašvaldībām” 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Akceptēt sekojošās izsniegtās izziņas. 

 
 

 
3. 

Par mērķdotāciju sadali 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

 

DOME NOLEMJ: 
Piešķirt mērķdotāciju. 
 

 
 



 
4. 

Par finansējumu zivju resursu pētījumiem 
 

Pamatojoties uz biedrības “Liepājas ezeri” iesniegumu, lai veiktu zivju resursu 
uzskaiti tieši migrējošām zivīm, kas ir būtiski, lai izprastu Liepājas ezera ekoloģisko stāvokli un 
tā attīstības tendences, saskaņā likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, 

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu 1000 euro +PVN apmērā zivju resursu detalizētu pētījumu veikšanai 
Liepājas ezerā, piešķirot naudu no dabas resursu nodokļa. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Nīcas novada izpilddirektors. 
 

 

5. 
Par skolas dežurantu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt priekšlikumu. 
 

 

 
6. 

Par Nīcas ambulances telpas Nr.17 nomas tiesību izsoles organizēšanu 

 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

1. Organizēt Nīcas ambulances 1 (vienas) telpas nomas Nr.17 tiesību izsoli.  

2. Noteikt izsoles veidu - mutiska ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt telpu izsoles sākuma cenu par telpu nomu mēnesī, izsoles soli EUR (bez PVN):  

Tabula Nr.1 

N.p.k. Telpas 
numurs 
ēkā 

Telpu 
kopējā 
platība 
kvm 

Nomas 
maksa par 
1kvm 
nomas 
maksas 
mēnesī  
EUR  
(bez PVN) 

Izsoles 
sākuma 
cena par 
telpu nomu  
mēnesī 
EUR  
(bez PVN) 

Izsoles solis 
(%) 

Izsoles solis EUR 

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

2. 17 19,7 1,17 23,05 10 % 2,31 

 
4. Izsoli organizēt vienā dienā  Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā 2021.gada 15.aprīlī   plkst.10.00. 



5. Apstiprināt Nīcas ambulances „NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLES 
NOTEIKUMUS”.  

6. Paziņojumu par izsoli publicēt „Nīcas Novada Vēstīs” un laikrakstā „Kurzemes Vārds”, 
pašvaldības mājas lapā www.nica.lv . 

 

 
7. 

Par dzīvokļu īres jautājumiem 
 

7.1. – 7.3.   
Dome izskata 5 jautājumus par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu, īres 

tiesību pagarināšanu un īres tiesību maiņu. 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.68 līdz Nr.72. 

 
 
 

8.  
Par iesniegumu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

 
 DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt priekšlikumu. 
 
 

9. 
Par līgumu par Bernātu dabas parka objektu uzturēšanu 

 
Sarunās ar Bernātu dabas parka objektu autoriem ir saņemts priekšlikums- paildzināt 

objektu mūžu, veicot ikgadējo apkopi 6 granīta skulptūrām, 36 laivu soliem, 30 atkritumu 
urnām, jumja tiltam, tornim, nerūsošā tērauda fotorāmjiem, 3 tīklu šūpolēm. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
 

DOME  NOLEMJ:      
Konceptuāli atbalstīt līguma slēgšanu par ikgadējo autorpiestrādi skulpturālajiem 

objektiem Bernātu dabas parkā uz 3 gadiem, līdzekļus paredzot no dabas resursiem. Veikt 
sarunas ar autoriem par izmaksu samazinājumu. 

 
 

 
10. 

Par Nīcas novada sakoptās vides komisijas sastāvu 
 

Saņemts Nīcas novada sakoptās vides komisijas priekšsēdētājas Sintijas Pickēnas-
Kupšes iesniegums ar lūgumu atbrīvot no dalības komisijā personīgu apstākļu dēļ. 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
 

http://www.nica.lv/


DOME  NOLEMJ:      
 1. Atbrīvot Sintiju Pickēnu-Kupši no dalības Nīcas novada sakoptās vides komisijas 

personīgu apstākļu dēļ.  
2. Komisijas sastāvā apstiprināt ainavu arhitekti Zani Šķilvalti. 

 
 
 

11. 
Par projektu konkursa nolikumu un komisiju 

Nīcas jauniešu centrs un komisija 4 cilvēku sastāvā ir aicināta kļūt par koordinatoru 
atklātam projektu konkursam „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU 
IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS”. Tā būtu iespēja aktīvi iesaistīt  jaunatnes 
organizācijas, biedrības, jauniešu iniciatīvu grupas iesniegt projektus, lai  palielinātu 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšana riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un 
veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu 
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.  

Pašvaldības galvenie pienākumi šīs darbības ietvaros ir: 
1. izsludināt atklātu projektu konkursu (izmantojot IKVD izstrādāto konkursa nolikumu un 

publicējot pašvaldības izstrādāto preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa 

plānu PMP samazināšanai); 

2. nodrošināt iesniegto projektu vērtēšanu, izveidojot konkursa komisiju vismaz trīs 

cilvēku sastāvā. Projekta PuMPuRS īstenošanas personālam ir tiesības piedalīties komisijas 

darbā bez balsstiesībām; 

3. pieņemt lēmumu par finansējuma piešķiršanu, lēmumu par finansējuma piešķiršanu ar 

nosacījumu, lēmumu par finansējuma atteikumu vai lēmumu par projekta iesnieguma 

noraidīšanu; 

4. publicēt paziņojumu par atklāta projektu konkursa rezultātiem pašvaldības tīmekļa 

vietnē; 

5. slēgt līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu; 

6. uzraudzīt projektu īstenošanu; 

7. katru mēnesi apkopot un sniegt informāciju IKVD par plānotajām projektu aktivitātēm; 

8. pieņemt lēmumu par projekta noslēguma pārskata apstiprināšanu un iesniegt to IKVD; 

9. veikt avansa un noslēguma maksājuma pārskaitījumus projekta īstenotājam. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, nebalso R.KALĒJS, I.LĪBEKA, 

 
DOME  NOLEMJ:   

1. Apstiprināt  konkursa „PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS RISKA JAUNIEŠU 

IESAISTE JAUNATNES INICIATĪVU PROJEKTOS” nolikumu (pielikumā). 

2. Apstiprināt projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju: vērtēšanas komisijas vadītāja- 

Inguna Lībeka vai Raivis Kalējs, Kristīne Kopštāle, Nansija Čaure. 

3. Noteikt, ka komisija darbojas saskaņā ar Nolikuma III. un IV. daļām. 

4. Noteikt, ka jaunatnes lietu speciāliste M.Mihelsone nodrošina publicitāti, 

informācijas apriti starp iesaistītajām pusēm, tajā skaitā ar IKVD projekta sekmīgai 

norisei, uzrauga projekta ieviešanu un atskaišu iesniegšanu.  

 
 



12. 
Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā 

Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 

 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā 

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un 
sadarbības projektus starp Liepāju un jaunizveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos 
ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gada prioritātēm, sagatavotos Eiropas 
Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021.gada, kā arī, pamatojoties uz 
likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas 
likuma 5.panta otrās daļas 11.punktu un 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma, 12.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 9. un 25.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 2. punktu, 2020. 
gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” 
2.punktu, Dienvidkurzemes novada Finanšu komisijas 2020.gada 30.oktobra lēmumu 
(rakstiskās lēmuma pieņemšanas procedūras protokols Nr.10, lēmums Nr.1), kā arī izskatot 
Nīcas novada domes apvienotās komitejas 2021.gada 4. marta lēmumu, 

attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, nebalso R.KALĒJS, 
 

DOME  NOLEMJ:   
1. Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un 

Vaiņodes novadu pašvaldībām uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādi. 

2. Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, un 
Vaiņodes novadu pašvaldībām uzsākt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādi. 

3. Pilnvarot Nīcas novada domes priekšsēdētāju Agri Petermani slēgt līgumu starp 
jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām (Sadarbībā ar Aizputes, Durbes, 
Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadiem) un Liepājas pilsētas 
pašvaldību par Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma “Liepājas 
valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam, 
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam 
izstrāde” (identifikācijas Nr. LPP 2020/204) līguma izpildi. 

4. Apstiprināt lēmuma 1. un 2. punktā minēto plānošanas dokumentu izstrādes 
kopējās izmaksas saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas veiktā iepirkuma Nr. 
LPP 2020/204 iepirkuma rezultātu - 51 794,00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti 
deviņdesmit četri euro un 00 euro centi) un 10 876,74 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti 
septiņdesmit seši euro un 74 euro centi) pievienotās vērtības nodoklis, kopā 62 670,74 EUR 
(sešdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit euro un 74 euro centi), no tām: 

4.1. Valsts budžeta mērķdotācija (57,76%) – 36 200,00 EUR; 

4.2. Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums (28,82%) – 18 060,31 EUR; 

4.3. Aizputes novada pašvaldības līdzfinansējums (3,22%) – 2 015,95 EUR; 

4.4. Durbes novada pašvaldības līdzfinansējums (1,05%) – 659,22 EUR; 

4.5. Grobiņas novada pašvaldības līdzfinansējums (3,40%) – 2 131,10 EUR; 

4.6. Nīcas novada pašvaldības līdzfinansējums (1,24%) – 777,45 EUR; 

4.7. Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums (1,03%) – 647,09 EUR; 



4.8. Priekules novada pašvaldības līdzfinansējums (1,99%) – 1 247,30 EUR; 

4.9. Rucavas novada pašvaldības līdzfinansējums (0,60%) – 377,78 EUR; 

4.10. Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējums (0,88%) – 554,54 EUR. 

5. Deleģēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību kopīgo 
plānošanas dokumentu Vadības darba grupā Nīcas novada domes priekšsēdētāju Agri 
Petermani (saskaņā ar DK finanšu komisijas 30.10.2020. lēmumu Nr.10.). 

6. Deleģēt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada pašvaldību kopīgo 
plānošanas dokumentu Izstrādes darba grupā Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāju 
Raivi Kalēju (saskaņā ar DK finanšu komisijas 30.10.2020. lēmumu Nr.10.). 

7. Paziņojumu par kopīgās attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.nica.lv un informatīvajā izdevumā ”Nīcas novada vēstis”. 

8. Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu nosūtīt Liepājas pilsētas 
pašvaldībai un Kurzemes plānošanas reģionam. 

9. Lēmumu par plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu piecu darba dienu laikā 
ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

10. Apstiprināt Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada 
attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus 
saskaņā ar pielikumu. 

 

 

13. 
Par konkursa “KultūrTaka” nolikumu 

 
Nīcas novads ir bagāts ar kultūrvēsturisko mantojumu, neatkārtojamiem dabas 

skatiem un unikāliem stāstiem. Laikā, kad esam ierobežoti, lai satiktos klātienē, varam 
izmantot citus veidus, lai būtu klātesoši!  

Lai izzinātu savu novadu, atklātu jaunas vietas un stāstus, sadarbojoties Nīcas kultūras 
centram, Tūrisma informācijas centram un Nīcas jauniešu centram ir izveidota KultūrTaka, kas 
iekļauj aptuveni 30 apskates objektus un stāstus par visu Nīcas novadu. KultūrTakas izzināšana 
kā atklāts konkurss būs pieejams viedtelefonos aplikācijas veidā no 15.marta – 11.aprīlim. Šajā 
laikā visiem interesentiem būs iespēja izbraukāt KultūrTakā iekļautos objektus un vākt 
punktus, atbildot uz jautājumiem un izpildot uzdevumus. Noslēdzoties konkursam, ar Nīcas 
novada uzņēmēju balvām tiks apbalvoti aktīvākie spēles dalībnieki, savukārt visu objektu 
apraksti un izstrādātais KultūrTakas maršruts būs pieejams Nīcas kultūras centra un Tūrisma 
informācijas centra mājas lapās. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
 

DOME  NOLEMJ:   
1. Apstiprināt konkursa “KultūrTaka” nolikumu. 

2. Atbalstīt balvu fondu 150 EUR apmērā, līdzekļus atrodot Nīcas kultūras centra budžetā. 

 

 

 

 



14.  
Par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā 

 
14.1. un 14.2. 
Dome izskata 2 jautājumus par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā 
saimnieciskās darbības veicējiem. 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.73 un Nr.74. 

 
 


