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Nīcas novada domes 

2019. gada  29. aprīļa   sēde (protokols Nr. 6) 

 

 Sēdē  piedalās:  

 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja  

vietnieks Renārs  LATVENS, deputāti  Inguna LĪBEKA , Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina 

SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Ainars   SĪKLIS 

 Nīcas novada domes   Komunālās  pārvaldes vadītājs  A.VEISS,  domes juriste  

L.ZVAIGZNEKALNE 

Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS 

Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes teritorijas plānotāja  E.KALĒJA 

Darba kārtībā:  

1. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Nīcas novadā. 
2. Par Nīcas novada domes lēmuma atcelšanu. 

1. 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu 

DOME  NOLEMJ: 

 Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Nīcas novadā par vienu 

kubikmetru ar 15.05.2019. 10,81 EUR/m3 (bez PVN). 

1. Atkritumu apsaimniekošanas maksa daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
aprēķināt pēc izvestā atkritumu apjoma, kas sadalīts uz reāli adresē dzīvojošo 
iedzīvotāju skaitu, kas izmanto konkrēto atkritumu konteineru novietni. 

 
2. Sabiedrisko attiecību speciālistei informēt iedzīvotājus par minēto lēmumu. 
 
3. Nīcas novada domes sekretārei nosūtīt domes lēmumu SIA „Clean R”. 
 
4. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram. 
 

 Atklāti balsojot, ar  1 (A.PETERMANIS) par, pret 3 (L.PAKULE-KRŪČE, 

T.ŠĒFERS, R.LATVENS),  atturas  4(I.SKRODE, I.LĪBEKA, D.SIKSNA, A.SĪKLIS), 

              Lēmuma  projekts  noraidīts. 
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    Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  48. pantu, domes priekšsēdētājs  

domes  sēdes  lēmumu ‘’Par atkritumu apsaimniekošanas  maksu Nīcas novadā’’  

neparaksta    un  likuma ‘’Par pašvaldībām’’  48. panta  kārtībā sasauc  atkārtotu  

domes ārkārtas  sēdi  šajā   jautājumā   š. g.  8. maijā   plkst. 9.00. 

 

 PRIEKŠSĒDĒTĀJS            /PARAKSTS/                                               A.PETERMANIS 

2. 

Par Nīcas novada domes lēmuma atcelšanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā procesa 

likuma”   83.p.1.daļu,  atklāti balsojot, ar  6(A.PETERMANIS, T.ŠĒFERS, 

I.SKRODE,D.SIKSNA,I.LĪBEKA, A.SĪKLIS) balsīm  par, pret nav, atturas 2( L.PAKULE-

KRŪČE, R.LATVENS), 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Uzsākt administratīvo procesu no jauna par administratīvo aktu- Nīcas novada 
domes 2014.gada 13.janvāra lēmumu „Par   personas  iesniegumu” (Protokols 
Nr.1.,punkts Nr.12.). 
2.Uzdot sagatavot tiesisku lēmuma projektu jautājuma risinājumam uz 2019.gada 

jūnija  komitejām un domes sēdi attiecībā uz lēmuma objektu. 

 

    Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  48. pantu, domes priekšsēdētājs  

domes  sēdes  pirmā  jautājuma   lēmumu ‘’Par atkritumu apsaimniekošanas  maksu 

Nīcas novadā’’  neparaksta    un  likuma ‘’Par pašvaldībām’’  48. panta  kārtībā sasauc  

atkārtotu  domes ārkārtas  sēdi  šajā   jautājumā   š. g.  8. maijā   plkst. 9.00. 

 

 PRIEKŠSĒDĒTĀJS    /PARAKSTS/                               A.PETERMANIS 
 03.05.2019. 
 

 
 PROTOKOLĒJA  /PARAKSTS/            E.KALĒJA  

 


