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Nīcas novada domes 
2019. gada  29. maija ārkārtas    sēde (protokols Nr. 11) 

 
  
 Sēdē  piedalās:  
 
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja  vietnieks  Renārs  
LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA ,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Ainars  SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS,   finanšu ekonomiste   Sandra LAIMIŅA 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  I.REĶĒNA 
 
Darba kārtība: 

1. Par Nīcas ambulances  nedzīvojamo telpu nomu tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
2. Par  jauna autobusa iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem 
3. Par suvenīru tirdzniecību 

4. Par  grozījumiem  Nīcas novada svētku tirdzniecības noteikumos 

1. 

Par  jauna autobusa iegādei nepieciešamajiem līdzekļiem 
A.VEISS, S.LAIMIŅA, R.LATVENS 

 
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

                                               
                                                                     DOME NOLEMJ : 

 
1. Autobusa iegādei pārvirzīt 25 000 eiro no līdzekļiem, kas tika paredzēti novirzīt 

pašvaldības līdzfinansējumam, ņemot aizņēmumu Valts kasē, Grinvaltu ciema  ūdens un 
attīrīšanas  iekārtu pārbūvei saskaņā ar izstrādāto būvprojektu  ’’Grinvaltu ciema 
notekūdeņu  attīrīšanas iekārtu pārbūve’’. 

2. Jautājumu par līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valts kasē, Grinvaltu ciema  ūdens 
un attīrīšanas  iekārtu pārbūvei saskaņā ar izstrādāto būvprojektu  ’’Grinvaltu ciema 
notekūdeņu  attīrīšanas iekārtu pārbūve’’ lemt atkārtoti , ņemot vērā Nīcas novada 
domes budžeta izpildi un iespējas. 

 

  
2. 

Par Nīcas ambulances  nedzīvojamo telpu nomas 
 tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

A.VEISS, R.LATVENS 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un  likuma “Par 
publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1.,3.,6.1 pantiem ievērojot 
augstāk minēto, atklāti  balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav,  atturas  1( D.SIKSNA), 
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DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2019.gada 23.maija Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu  nomas tiesību izsoles 
rezultātus. 

3. 
Par suvenīru tirdzniecību 

A.SĪKLIS 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  

nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

Noteikt  pārdošanas cenas: 

1. vienas papīra lelles ar Nīcas novada tautas tērpu ar PVN 12%- 4,20 eiro. 

2. Vienas pudelītes Nīcas novada bērza sīrupa ar PVN 21%- 9,68 eiro; viena dāvanu 

iepakojuma ar PVN 21% 1,21 eiro. 

4. 
Par  grozījumiem  Nīcas novada svētku tirdzniecības noteikumos 

A.SĪKLIS 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

 Apstiprināt grozījumus Nīcas novada svētku  tirdzniecības  noteikumos. 


