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Nīcas novada domes 

2019. gada 17. decembra  ārkārtas    sēde (protokols Nr. 23) 

 Sēdē  piedalās:  

 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  vietnieks  

Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  

Ainars SĪKLIS,  Turaids ŠĒFERS 

Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

Darba kārtība: 

1. Par Sporta centra vadītāja iesniegumu 

2. Par pašvaldības budžeta ieņēmumu sadali 

3. Par priekšlikumiem Administratīvi teritoriālajai reformai 

4. Par priekšlikumu 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,atklāti balsojot, ar 8 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

 Piešķirt Sporta centram 2020.gada treneru atalgojumam 6700 EUR no 

pašvaldības īpašumu pārdošanas. 

2. 

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu sadali 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  8 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt pašvaldības budžeta ieņēmumu sadali no īpašumu pārdošanas sekojoši: 

Iestāde Summa 

PII "Spārīte" 100000 

kultūras centrs 70000 

izpilddirektors 20000 
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Nīcas vsk. 150000 

ambulance 5000 

Nīcas bibliotēka 3000 

Otaņķu feldšerp. 8000 

sporta halle 5000 

Mūzikas skola 3500 

Otaņķu bilbiotēka 1500 

Otaņķu pag.pārv. 38000 

Pieaugušo izglīt. 2000 

Komunālā pārvalde 30000 

Sporta centra treneru algām  
2020.gadā 6700 

tūrisma centrs- 
kondicionierim 2300 

 

3. 

Par priekšlikumiem Administratīvi teritoriālajai reformai 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot , ar 7 

balsīm par,  pret 1 (T.ŠĒFERS), atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

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.  

4. 

Par priekšlikumu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. Panta 27.apakšpunktu, „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 3.panta 4daļas 

5.punktu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Priekšlikumu  apstiprināt. 


