
 

Nīcas novada domes 
2016. gada 22. janvāra  

ārkārtas  sēde 
 

 

1. 
Par Nīcas novada  pašvaldības   budžetu 

 

I.  

 

Par Saistošiem noteikumiem Nr. 1 
‘’Par precizēto 2015. gada budžetu ‘’ 

 
 Nīcas novada dome izskata  2015. gada  precizēto   budžetu. 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
                                            DOME  NOLEMJ: 
 
1. Saistošos  noteikumus  Nr. 1 ‘’Par precizēto 2015. gada  budžetu‘’  apstiprināt . 

II. 
 

Par Saistošiem noteikumiem Nr. 2 
‘’Par  2016. gada  budžetu’’ 

 
 Nīcas novada dome izskata  2016. gada    budžeta  projektu. 
 Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret 2 ( R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE) , atturas  
1 (S.PANKOKA), 

 
                                            DOME  NOLEMJ: 
 
1. Saistošos  noteikumus  Nr. 2 ‘’Par 2016. gada budžetu ‘’ apstiprināt . 

 
 

2. 
Nolikumu apstiprināšana 

 
 Nīcas novada  dome  izskata  pasākumu  nolikumus: par  vokālās  mūzikas  
konkursu,  skatuves  runas  konkursu  un ziemas sporta  spēlēm.  
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt   nolikumus   šādiem pasākumiem : 
 1.1. Nīcas novada vokālās  muzikas  konkurss ‘’Balsis  2016’’, 
 1.2. Nīcas novada skatuves runas  konkurss, 
 1.3. Nīcas snovada  ziemas sporta  spēles. 
 

 



 
3. 

Zemes un īpašumu  jautājumi 
 

I. 
 

Nīcas  novada   dome izskata  zemes  un īpašumu  jautājumus:  par  zemes  
ierīcības projektu   apstiprināšanu , dalīšanu.  

Atklāti  balsojot,  ar 9 balsīm par , pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.   7  līdz  Nr. 10 . 
 

II. 
Par  pašvaldības  zemes  nomu 

 
 Nīcas  novada domes  izskata   jautājumu  par Nīcas novada pašvaldībai 
piederošu zemes gabalu „Kalnišķu pļava” (kad. Nr. 6478 022 0250, kad.apz. 6478 022 
0176). 
  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Valsts un pašvaldību 

īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 

22.panta 1.daļu, 2.daļu,  Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 „Noteikumi 

par publiskas personas zemes nomu”18.punktu, 

DOME  NOLEMJ: 

1.Nodot nomā Nīcas novada pašvaldībai piederošu zemes gabalu „Kalnišķu pļava” 

(kad. Nr. 6478 022 0250, kad.apz. 6478 022 0176) ar apbūves tiesībām kažokzvēru 

fermas būvniecībai ar nomas līguma termiņu 12 gadi SIA „Minkland”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40103725812, adrese Lapsu iela 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, 

Grobiņas novads, LV-3438, valdes loceklis Rolands Edžiņš. 

2.Uzdot Nīcas novada Būvvaldei izvērtēt būvniecības sabiedriskās apspriešanas 

organizēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

3.Nomas līgumu akceptēt.  

 
 
 


