
1 

 

 
                                                                                                     

LATVIJAS REPUBLIKA 
 NĪCAS NOVADA DOME 

 

Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela  6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, 
tālrunis 63469049, fakss 63489502,e-pasts:  dome@nica.lv 

    

  Nīcas novada domes 
2021. gada 23. februāra ārkārtas sēde (protokols Nr.5)  

 
 

Sēde notiek attālināti ZOOM platformā. 

 

Sēdē piedalās: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, Nīcas  

novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS, deputāti: Inguna LĪBEKA, Inga 

SKRODE, Turaids ŠĒFERS,  Renārs LATVENS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE, 

Ainars SĪKLIS; 

Sociālā dienesta vadītāja Inese LAPIŅA, Nīcas vidusskolas direktore Lāsma  PETERMANE, 
sporta centra vadītājs Ingars KALĒJS, IT speciālists Uģis VOLKOVS. 
 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē: Nīcas novada domes  sekretāres p.i. Gunita ŠIME 

 
 
DARBA  KĀRTĪBA: 
 
1. Par valsts budžeta aizņēmumu prioritāram investīciju projektam 

 

2. Par grozījumiem Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā” 

 
 

1. 
Par valsts budžeta aizņēmumu prioritāram investīciju projektam 

 
Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt ilgtermiņa aizdevuma ņemšanu 400 000 EUR (četri simti tūkstoši euro) apmērā 
no Valsts kases līdz 10 gadiem ar Valsts kases noteikto gada mainīgo euro aizdevuma 
procenta likmi projekta “Nīcas sporta laukuma būvniecība” realizēšanai. 

2. Plānot ilgtermiņa aizdevumu ņemt no Valsts kases 2021.gada 2.ceturksnī, pamatojoties uz 
Nīcas novada domes iepirkuma procedūras rezultātu.  
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3. Garantēt aizņēmuma atmaksu ar pašvaldības pamatbudžetu. 

 

2. 
Par grozījumiem Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā” 

 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu,   

 
DOME NOLEMJ: 

Precizēt, apstiprināt un izdot Nīcas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 
”Saistošo noteikumu “Grozījumi Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā””. 

 

 
 
 

 


