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Nīcas novada domes 

2019. gada  29. janvāra  ārkārtas  sēde (protokols Nr. 2) 
 

 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS,  priekšsēdētāja vietnieks  
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA,  Inga 
SKRODE,   Ainars SĪKLIS, Turaids ŠĒFERS 
 
 Nīcas  novada domes  izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS,  domes finanšu  ekonomiste 
Sandra LAIMIŅA, zemes lietu speciāliste Sandra  PĻAVNIECE,  sabiedrisko  attiecību  
speciāliste Gunita  ŠIME 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS  
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 
  
Darba  kārtība: 
 
1.  Par 2018. gada  budžeta  izpildi 
2. Par 2019. gada  budžetu 
3. Par amatalgu ārsta palīgam 
4. Par darbinieku  amatiem un atalgojumu  2019. gadā 
5. Par  nolikumu apstiprināšanu 
6. Zemes un īpašumu jautājumi 
 

1. 
Par  Saistošiem  noteikumiem  Nr. 1 

‘’Par Nīcas novada pašvaldības precizēto budžetu 2018. gadam’’ 
S.LAIMIŅA 

 
 Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām”, 21.un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību 
budžetiem”, atklāti  balsojot, ar   8 balsīm par, pret  nav, atturas   nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 Saistošos  noteikumus  Nr. 1  ‘’Par Nīcas novada pašvaldības precizēto budžetu 2018. 
gadam” apstiprināt. 
 

2. 
Par  Saistošiem  noteikumiem   Nr. 2 

mailto:dome@nica.lv


“Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 
S.LAIMIŅA 

 
  
 Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām” ,21.un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību 
budžetiem”, atklāti  balsojot, ar   8 balsīm par, pret  nav, atturas   nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Saistošos  noteikumus  Nr. 2  ‘’Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam’’  
apstiprināt  . 
 

3. 
Par amatalgu ārsta palīgam 

A.ŠAKALS, S.LAIMIŅA, L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS, I.LĪBEKA, I.SKRODE, R. LATVENS, 
A.PETERMANIS 

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

novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav,  atturas  
2    ( L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS), 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt  ārsta palīga  -   feldšerpunkta vadītājas  mēnešalgu.   

4. 
Par Nīcas novada pašvaldības 2019.gada amatpersonu un darbinieku 

 sarakstu ar ieņemamā amata un mēnešalgas norādi 
A.ŠAKALS, S.LAIMIŅA, R.LATVENS, I.LĪBEKA 

 
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu“, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību“,  
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  un “Nīcas 
novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu,  atklāti balsojot, ar  8 balsīm  par, pret  nav, 
atturas   nav,  

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt „Nīcas novada pašvaldības 2019.gada amatpersonu un darbinieku 
sarakstu. 

5.  
Par  nolikumu apstiprināšanu 

I.LĪBEKA 
 
 Pamatojoties uz  likuma ‘’Par pašvaldībām  ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm 
par, pret  nav, atturas   nav.  

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas novada  vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2019” nolikumu apstiprināt. 
2. Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa  nolikumu  

apstiprināt . 
6.  

Zemes un īpašumu jautājumi 



S.PĻAVNIECE 
 

 Nīcas  novada dome  izskata   zemes  un īpašumu   jautājumus. 
 Atklāti balsojot, ar 8  balsīm par, pret   nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Administratīvos  aktus   Nr. 11, 12  un 13  apstiprināt. 
 

 


