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Nīcas novada domes 

2020. gada  10. februāra sēde (protokols Nr. 3) 
 

 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  
vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  
Ainars SĪKLIS,   Turaids ŠĒFERS 
 
 Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS,  domes  sabiedrisko 
attiecību  speciāliste Kristīne  KOPŠTĀLE  
 
 Sēde  notiek Nīcas vidusskolā.  Klausītāji  ir  Nīcas vidusskolas  skolotāji  un 
skolēni  
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
 

Darba kārtība: 
 
1.  Zemes un īpašumu jautājumi 
2.  Par zemes ierīcības projektiem 
3.  Par komisijas pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem  
      izvērtēšanai  izdotajām izziņām 
4.  Par saistošiem noteikumiem  Nr. 3 ( grozījumi par bērnu piedzimšanas 

pabalstiem) 
5.  Par Nīcas jauniešu dienu 
6.  Par Novada sakoptās vides komisijas sastāvu 
7.  Par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības  attīstībai no Zivju fonda 

līdzekļiem 
8.  Par dotācijas  piešķiršanu  Kurzemes plānošanas  reģionam 
9.  Par pieteikuma  un iesnieguma  noraidīšanu 
10.  Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2020. gadā  Baltijas 

jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
11. Par Nīcas novada domes autotransporta izmantošanas izmaksām 
12. Par Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām  ar 2020. gada 1. 

janvāri 
13. Par  grants seguma uzbēršanu Nīcas novada pašvaldības ceļiem  
14. Par peldvietas iekārtošanu pie Bārtas upes Otaņķu pagastā 
15. Par  sporta pasākumu organizatoru 
16.  Par  atvaļinājuma pabalstu 
17. Par  Grīnvaltu sabiedriskā centra dežuranta noslodzi 
18. Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai  
19. Par ārsta palīgu 
20. Par domes lēmumu 
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                             Papildus  jautājumi 
                             Balsojums – par 7 balsis, pret  nav,  atturas nav 
 
21. Par administratīvi teritoriālo reformu 
22. Par  grozījumiem Nīcas novada vēlēšanu komisijas sastāvā 
23. Par pilnvarojumu 
24. Par  Nīcas novada pašvaldības policijas priekšnieku 

 
 

                 Runā  Nīcas vidusskolas  direktore  Lāsma  PETERMANE 
 
     Izpilddirektors  Andrejs  ŠAKALS  informē  par   divu  iepriekšējo  domes sēžu 
lēmumu  izpildes  gaitu 
 

1.  
Zemmes un īpašumu jautājumi 

 
 I. 

 Atklāti balsojot , ar 7 balsīm par , pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt   administratīvos  aktus  no nr. 17 līdz nr.21 ieskaitot  
 

II. 
Zemes  noma 

                                                   
 Pamatojoties uz  Ministru kabineta  2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350  
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.,  29.8.p.,  53.p.,  
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu,  atklāti balsojot, ar 7 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumu par zemesgabala „Pašvaldība”, nomu ar  1(vienu) 
personu. 
 

III. 
Izsoles 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvos   aktus No Nr. 22 līdz Nr.30 . 

 
2. 

Par zemes ierīcības projektiem 
 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 
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Apstiprināt administratīvos  aktus   Nr. 31 un Nr. 32. 
  

3.  
Par komisijas pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem 

 izvērtēšanai  izdotajām izziņām 
 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Akceptēt   komisijas  izdotās   izziņas. 
  

4. 
Par saistošiem noteikumiem  Nr. 3 
‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 

2012.gada 9. februāra Saistošos noteikumos Nr. 9 
‘’Par  vienreizēju pabalstu ģimenei  sakarā ar bērna piedzimšanu’’  ‘’ 

 
     Saskaņā  ar iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot,  ar  7 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3  ,,Grozījumi Nīcas novada domes 

2012. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 ,,Par vienreizēju pabalstu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””.  

2. Domei saistošos noteikumus Nr. 3 un to paskaidrojuma rakstu pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.  

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas publicēt saistošos noteikumus Nīcas novada informatīvajā izdevumā 
,,Nīcas Novada vēstis”.  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā publicēšanu   izdevumā ‘’Nīcas vēstis’’   
 

5. 
 Par Nīcas  novada jauniešu  dienu 

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

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas jauniešu dienas  nolikumu  un izdevumu tāmi apstiprināt. 
 

 
6. 

Par Nīcas novada sakoptās vides komisijas sastāvu 
 
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm  par, pret  nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 
1. Izveidot Novada sakoptās vides komisiju 3 cilvēku sastāvā. 

2. Apstiprināt Novada sakoptās vides komisijas sastāvu: Sintija Pickēna-

Kupše (komisijas priekšsēdētāja), Iveta Reinfelde, Anda Veidele. 
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3. Apstiprināt Novada sakoptās vides komisijas nolikumu . 

4. Noteikt atlīdzību komisijas locekļiem 5,00 EUR par stundu. 

7. 
Par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības 

attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem 
 

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

DOME NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt projekta pieteikumu un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 11% 
apmērā projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā” īstenošanai, 
Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā, Zivju fonda ietvaros. 

 
2. Līdzfinansējumu nodrošināt no Nīcas novada domes speciālā budžeta (dabas 

resursa nodokļa ieņēmumi).  
 

8. 
Par dotācijas piešķiršanu 

Kurzemes plānošanas reģionam 
 
 Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 171 . panta  pirmās daļas  

3.punktu, atklāti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1.  Kurzmes plānošanas reģionam  2020. gadā piešķirt dotāciju  1500.00 EUR. 
2. Domes  priekšsēdētājam  par  dotācijas  piešķiršanu slēgt  attiecīgu  līgumu. 

 
9. 

Par    individuālā komersanta   
29.11.2019.pieteikuma rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai 

2020.gadā  un 28.01.2020. iesnieguma noraidīšanu uz zvejas rīku 
nomas tiesībām zvejai Baltijas jūras piekrastē 2020.gadā 

  
 Izvērtējot iepriekš izklāstīto, kā arī ņemot vērā faktu, ka būtiski ir 

izmainījušies lietas apstākļi, kas skārušas sabiedrības intereses un pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, “Administratīvā procesa likuma” 65.pantu, 
66.pantu, 67.pantu, 70.pantu,  84.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt individuālā komersanta {....}   29.11.2019. Pieteikuma 

rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai 2020.gadam un 28.01.2020. Iesnieguma uz 

zvejas rīku nomas tiesībām zvejai Baltijas jūras piekrastē 2020.gadā izskatīšanu uz 4 

mēnešiem, t.i. līdz 2020.gada 28.maijam. 
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2. Komunālās pārvaldes speciālistei Līgai Rogai pieprasīt Liepājas reģionālajai 

vides pārvaldei par juridisko personu nozveju Baltijas jūrā par pēdējo 3 gadu 

periodu. 

 

3. Atcelt 2020.gada 13.janvāra Nīcas novada domes lēmumu (Protokols 

Nr.1), ar ko dome nolēma apstiprināt Nolikumu „Par izlozes organizēšanu 

zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas 

ezerā Nīcas novada teritorijā 2020.gadā’’, kā arī atcelt noteikto zvejas izlozi 

2020.gada 12.feburārī plkst. 14:00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas 

pagastā, Nīcas novadā. 

 

4. Uzaicināt juridiskās personas  {....} , kā arī individuālo komersantu {...}  uz 

sarunu neskaidro jautājumu precizēšanai. 

 
10. 

Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2020. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 

 
  Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, balsošanā  

nepiedalās I.LĪBEKA  un T.ŠĒFERS,  

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 33 . 

 
11. 

Par Nīcas novada domes autotransporta izmantošanas izmaksām 
  
 Izskatot  jautājumu   un  atklāti balsojot,  ar 7 balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 

1.Noteikt samaksu par Nīcas autotransporta izmantošanu (par 1 km bez PVN): 
 

Nr.p.k. Autotransporta veids Maksa EUR 

1 Automašīna Renault Trafic, reģ.nr.LR630 0.76 

 
 
 

12. 
 Par Nīcas novada  izglītības iestāžu audzēkņu 

izmaksām ar 2020. gada  1. janvāri 
R.KALĒJS, R. LATVENS 

 
   Izskatot  veiktos  aprēķinus  un atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas   nav, 
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DOME  NOLEMJ: 
 
 

  1.  Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu izmaksas  ar 2020. gada 1. janvāri  
apstiprināt 
 

 
13. 

Par grants seguma uzbēršanu Nīcas novada pašvaldības ceļiem 

10 cm biezumā un 12.26  km garumā 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. punktu un 6. punktu 

21.pantu 27.d.,  atklāti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt minēto uzberamo  grants ceļu sarakstu: 

Grants ceļu saraksts, kam nepieciešams uzbērt grants segumu: 

 
Nr.1. Palmas  - Lankasjēkuļi                                             garums - 0,940, (Nr.15)., 

Nr.2. Vecrolavi—Cerības,                                                 garums - 1,25,    (Nr.19)., 

Nr.3. Jaunprieduļi- Stūrmaņi,                                          garums - 0,450, (Nr.18)., 

Nr.4. Sprūdi – Bumbieres,                                                garums – 1,38, (Nr.20)., 

Nr.5.Ēķi – Beltiņi,                                                               garums – 1,00, ( Nr.33.)., 

Nr.6. Pērkones sūkņu stacija – Dzirnavas,                     garums - 0,65, (Nr.5)., 

Nr.7. Birztalas – Reiņu sūkņu stacija,                              garums - 0,45, (Nr.7)., 

Nr.8.Lapiņas – Pērļu kapsēta,                                          garums - 0,840, (Nr.24)., 

Nr.9.Skatres skola-Verbeļu kapi,                                     garums - 0,790, (Nr.12)., 

Nr.10.Lieknes – Jaunbitenieki – kapsētas Jaunmencas, garums - 3,15, (Nr.44)., 

Nr.11.Krūzēni – Gudriķi                                                     garums -1,39,(Nr.57). 

 
 

14. 
Par peldvietas iekārtošanu pie Bārtas upes Otaņķu pagastā 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Akceptēt  finansējuma piešķiršanu 100.00 EUR  gadā  zemes nomai īpašumā  

“Spēki”, lai izveidotu publisku peldvietu Otaņķu pagastā. 

2. Domes juristei sagatavot gala lēmumu un līguma projektu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām.  
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3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājam A.BIŠOFAM. 

15. 
Par sporta pasākumu organizatoru 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas 

nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
“Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu 
apstiprina Dome,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
NOLEMJ: 

1. Izveidot jaunu amata vietu „Sporta pasākumu organizators” ar 2020.gada 1.martu. 
 
 
                                                                                         16. 

Par atvaļinājuma pabalstu  2020. gadā  
T.ŠĒFERS, I.LĪBEKA, R.LATVENS, A.ŠAKALS 

 
 
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  balsošanā  nepiedalās  

A.PETERMANIS  un I.LĪBEKA, 
NOLEMJ: 

 
Apstiprināt noteikumus “Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu 2020. gadā ”  

 
 Par Grīnvaltu sabiedriskā centra dežuranta noslodzi 

 
  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas 
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
“Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu 
apstiprina Dome,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm ppar, pret  nav, atturas nav, 

 
NOLEMJ: 

 
1. Priekšlikumus  par darba laiku apstiprināt 

 
 

18. 
Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai  

                                                                                         
  
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm 

par, pret  nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ:  
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Piešķirt finansējumu 5000 EUR grāmatas “Nīcas novada stāsti” (pagaidu 

nosaukums)  500 ekseplāru iegādei, sagatavojot ar izdevniecību „Jumava“ nodomu 

protoklu par gāmatu iegādi, ja projekts tiek realizēts 2020.gada ietvaros. 

 
20. 

Par ārsta palīgu 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
“Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 

NOLEMJ: 
1. Priekšlikumu   apstiprināt. 

 
20. 

Par domes lēmumu  
 
  

„Administratīvā procesa likuma” 1.panta 3.daļu, 2.pantu, 5.pantu, 8.pantu, 
9.pantu, 28.pantu, 46.pantu, 47.pantu, 48.pantu;  63.panta pirmās daļas 1.punktu, 
68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu,  79.panta pirmo daļu, ,” Būvniecības 
likuma”   18.panta 5.daļas 2.punktu;  „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 6 
balsīm par, pret  nav, atturas 1 (R.LATVENS), 

 
DOME   NOLEMJ: 

1.Grozīt Nīcas novada domes 2019. gada 10. jūnija lēmuma 4.punktu . 

21. 
 Par administratīvi teritoriālo reformu 

 
 Nīcas novada dome pieņēma sekojošus lēmumus attiecībā uz administratīvi 
teritoriālo reformu. 
 
2019. gada 9. Septembrī „Par publisko apspriešanu par  Nīcas novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” (prot.Nr.17, pts.Nr.12.) 

DOME  NOLEMJ: 
1. No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 22.oktobrim organizēt publisko 

apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Nīcas novada 

administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai likvidēšanu. 

 
2019. gada 11.novembrī „Par publiskās apspriešanas par Nīcas novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas robežu grozīšanu rezultātiem (Prot. nr. 27, pts.15) 
 

DOME NOLEMJ: 
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1. Nelikvidēt un negrozīt Nīcas novada administratīvās teritorijas robežas. 

2. Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto 

„Administratīvi teritoriālās reformas” likuma projektu par pašvaldību skaita 

samazināšanu. 

3. Lēmumu publicēt Nīcas novada pašvaldības mājas lapā. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā- Lielā ielā 4, Liepājā. 

5. Lēmumu nosūtīt VARAM un Saeimas frakcijām. 

 
 
2019. gada 11.novembrī „Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas 
sakarā” (Prot.nr. 27, pts.17.), 

DOME  NOLEMJ: 
1. 2019.gada 6.decembrī aicināt uz Nīcas novadu Saeimā dibināto Kurzemes deputātu 

sadarbības grupu, Saeimas politisko partiju frakciju deputātus,  pie frakcijām 
nepiederošos deputātus. 

2. līdz 12.decembrim sagatavot (nepieciešamības gadījumā sasaucot Nīcas novada 
domes ārkārtas sēdi) un līdz 17.12. iesniegt Saeimā ierosinājumus Administratīvi 
teritoriālās reformas likumprojektam. 

 

Nīcas novada domes 2019.gada 17.decembra sēdes lēmums „Par priekšlikumiem 
Administratīvi teritoriālajai reformai (prot.nr.23., pts.3.)” 
Iesniegt Latvijas Republikas Saeimas deputātiem sekojošus priekšlikumus:  

1.Atgriezt atpakaļ VARAM izstrādāto „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likuma” projektu izsvērtai analīzei un pārstrādāšanai atbilstoši Latvijas Republikas 
pašvaldību un to iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem.  

2.Ņemot vērā teritorijas ģeogrāfisko vienotību (vai nošķirtību- kā tas ir Nīcas un 
Rucavas novadu gadījumā attiecībā pret plānoto Lejaskurzemes novadu), pieļaut 
izveidot novadus ar mazāk kā 5000 iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības izvirzīt no sava vidus 
pārstāvjus un pašiem lemt par savas nodokļos samaksātās  naudas izlietojumu un savas 
dzīves vietas attīstību saskaņā ar  „Eiropas Pašvaldību Hartu”. Pašvaldībām dot saprātīgu 
ierobežotu laika periodu, kurā noskaidrot iedzīvotāju viedokli un brīvprātīgi apvienoties. 
Ja šajā termiņā apvienošanās nav notikusi, tikai tad valdība un Saeima lemj par piespiedu 
apvienošanu. 

3.Izveidot spēcīgas 2.līmeņa pašvaldības- apriņķus, apvienojot pašvaldības kopīgai 
rīcībai- apriņķus, kas spētu risināt visas konkrētā reģiona kopējās problēmas. 

4.Rūpīgi izvērtēt pašvaldību, apriņķu un valdības funkcijas un pienākumus. Tos gudri 
pārdalot tā, lai katrā pārvaldības līmenī tiktu pēc iespējas efektīvāk risinātas attiecīgā 
mēroga problēmas. Pašvaldībās – lokāli mazāka mēroga jautājumi, kas vistuvāk 
iedzīvotājiem. Apriņķos – sabiedriskais transports, reģionālie ceļi, vides aizsardzība, 
izglītība, medicīna, investīciju piesaiste un lielāki ES fondu projekti. Valdībā – kopējā 
valsts politika, ciešā sadarbībā ar apriņķiem un pašvaldībām. 
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5.Izveidot investīciju programmu līdzsvarotai Latvijas reģionu attīstībai, kas balstīta 
jaunajā pārvaldības modelī.  

2020.gada 4.februārī Nīcas novada domes priekšsēdētājs piedalījās Saeimas 
Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē, vēlreiz atgādinot Nīcas novada 
domes pieņemtos lēmumus. 
Komisijai iesniegti 335 priekšlikumi, no tiem Saeimas deputāts V.Valainis iesniedzis 
sekojošus: 
268.Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
Rucavas novads. 
278.Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
Nīcas novads. 
282. Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
Durbes novads. 
297.Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
Grobiņas novads. 
Saeimas komisija priekšlikumus noraidīja. 
 
Izvērtējot minēto informāciju, atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Pieņemt informāciju zināšanai. 
 

22. 
Par grozījumiem Nīcas novada Vēlēšanu  komisijas  sastāvā 

 
 Pamatojoties  uz  ‘’Republikas  pilsētu un novadu  vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu  komisiju likuma ‘’  1.pantu, atklāti  balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas 
nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Nīcas novada Vēlēšanu komisijas  sastāva  iekļaut Dinu TAPIŅU . 
 
2. Grozīt  domes Nīcas novada domes 2020. gada  13. janvāra  sēdes (prot. Nr.1., pts. Nr. 
7) lēmumu „Par grozījumiem Nīcas novada Vēlēšanu  komisijas  sastāvā” lēmuma daļā 
par  vēlēšanu komisijas  skaitlisko sastāvu   skaitli ‘’7’’ aizstāt  ar skaitli ‘’8’’.   
 

23. 
Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 2. un 11.punktu, 

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

DOME  NOLEMJ: 

1. Pilnvarot Nīcas novada domes priekšsēdētāju sniegt saskaņojumu par īpašumu 

atsavināšanas darījumiem, kuri atbilst likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 

56.panta 2.punktā norādītajām pazīmēm un kuri nepārsniedz 500 000 EUR (pieci 
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simti tūkstošus), Aizputes, Grobiņas, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un 

Vaiņodes novadā. 

2. Pilnvarojums ir spēkā līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 
24. 

Par Nīcas novada pašvaldības policijas  priekšnieku 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, atklāti balsojot, ar 
7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 

 Atbrīvot no pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu pildīšanas R.Repši 
ar 29.02.2020., pusēm savstarpēji vienojoties. 

 

 

 

 


