
 
Nīcas novada domes 

2019. gada  21. jūnija   sēde (protokols Nr. 13) 
 
  

 Sēdē  piedalās:  
 

 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  
Inguna LĪBEKA ,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Ainars SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS,   teritorijas plānotāja 
Evita KALĒJA, zemes ierīkotāja Sandra PĻAVNIECE,  pieaugušo izglītības metodiķe  
Kristīne KOPŠTĀLE  
  
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Renārs  LATVENS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  I.REĶĒNA 
             
DARBA  KĀRTĪBĀ: 
 
1.Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par priekšfinansējumu dalībai Eiropas Savienības programmā „Erasmus+”  
projektā  „Solidarity Seekers”  
3.Par iesniegumu 
4. Par saistošiem noteikumiem  Nr. 5 (topogrāfija) 
5. Par zvejnieku svētku  nolikuma  apstiprināšanu 
6. Par pludmales volejbola turnīra  nolikuma apstiprināšanu 
 

1.  
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
 Nīcas novada dome izskata zemes  un īpašumu jautājumus: par adrešu maiņu, 
īpašumu sadalīšanu un jaunu  nosaukumu piešķiršanu, zemes nodošanu bez 
atlīdzības  īpašumā  dzīvokļu uzturēšanai, par nekustamā īpašuma  atsavināšanu. 
 Atklāti balsojot,  6 balsīm par , pret  nav, atturas nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 80 līdz Nr.  85 ieskaitot . 
 
 

2. 
Par priekšfinansējumu dalībai Eiropas Savienības programmā „Erasmus+” 

projektā  „Solidarity Seekers” 
 
 Nīcas jauniešu centrs  ir akreditēts un saņēmis Eiropas Savienības 
programmas „Erasmus+” projektu veida „Eiropas brīvprātīgais darbs”  



uzņēmējorganizācijas statusu. Šis statuss nozīmē, ka jauniešu centrs ir tiesīgs uzņemt 
Eiropas brīvprātīgā darba  veicējus un brīvprātīgie var strādāt jauniešu centrā. 
 Nepieciešamais priekšfinansējums no Nīcas novada domes:  4164.- EUR. 
Projekta realizēšana: 2019. - 2020. gads. 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti  balsojot, ar 6 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

Piešķirt priekšfinansējumu projekta ‘’Solidarity Seekers‘’   realizēšanai   4164.-  
EUR   no  domes administrācijas  budžeta. 

 
 

3. 
Par iesniegumu 

A.VEISS,A.SĪKLIS,I.LĪBEKA,I.SKRODE,R.LATVENS 
 

 Nīcas novada dome ir saņēmusi iesniegumu no personas   par Nīcas novada 
emblēmas  izmantošanu sava  ražotā produkta iepakojumam. 
  
 Lēmuma  projekts netiek apstiprināts.  Jautājumu atkārtoti  izskatīt  
komitejās. 

 

4. 
Par  Saistošiem  noteikumiem   Nr.5 

 
“Par  augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

 aprites kārtību Nīcas novadā” 
E.KALĒJA 

Nīcas novada dome izskata  saistošo noteikumu projektu. 

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  43. pantu, atklāti balsojot, ar 5 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Saistošos  noteikumus Nr.  5 “Par  augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Nīcas novadā’’  . 

5. 
Par  zvejnieku svētku   nolikuma  apstiprināsanu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu 
un 41.panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar 5  balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME   NOLEMJ:  
 



1. Apstiprināt   “Zvejnieku svētku  sporta spēļu nolikumu“ . 
 

6. 
Par  pludmales  volejbola  turnīra nolikuma apstiprināšanu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu 
un 41.panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, a 5 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nolikumu  “Nīcas karaļa turnīrs pludmales volejbolā“.  
 


