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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 24. maija ārkārtas sēde (protokols Nr.10)  

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, Renārs 

LATVENS, Turaids ŠĒFERS,  Ainars SĪKLIS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE 

un izpilddirektors Andrejs Šakals, IT speciālists Uģis VOLKOVS 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē: Nīcas novada domes  sekretāre Baiba ANDERSONE 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1.Zemes un īpašumu jautājumi    

2. Par apbalvojumiem Nīcas vidusskolas 9. un 12. klases absolventiem       

3. Par finansējuma piešķiršanu        

 

1. 

Zemes un īpašumu jautājumi 
 

 

1.1. - 1.4. 

Dome izskata 4 jautājumus par nekustamo īpašumu sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu. 

 Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos aktus Nr.116 līdz Nr.119. 
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Par zemes nomu  
1.351.-1.5.2. 
 

Attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

          Pagarināt 2 zemes nomas līgumus. 

 

2.  

Par apbalvojumiem 

Nīcas vidusskolas 9. un 12. klases absolventiem 

 

Nīcas novada dome izskata Nīcas vidusskolas administrācija ierosinājumus par 9. un 

12. klašu absolventu apbalvošanu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, nolikumu „Par Nīcas novada 

pašvaldības apbalvojumiem”, 

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 

DOME NOLEMJ: 

1. Apbalvot ar Nīcas novada domes balvu – grāmatu- septiņus Nīcas vidusskolas 9.klases 

skolēnus:  

Sandija Stalta - par  teicamām un izcilām sekmēm mācībās (vid.atz. 9,29),  par 
piedalīšanos un augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos,  dalību “Jauno 
ģeogrāfu skolā”, par aktīvu darbošanos  skolēnu valdē un mākslinieciskajā pašdarbībā, par 
aktīvu darbošanos dažādās interešu izglītības programmās un aktīvu dalību projektā “Esi 
Līderis!”. 

Paula Muceniece - par teicamām sekmēm (vidējā atzīme 9,11), labiem rezultātiem  
mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, aktīvu dalību un panākumiem projektā “Esi 
Līderis!”, konkursā “Fizmix”, goda nominācijas “Augsim Latvijai” iegūšanu mazpulkos valsts 
mērogā. 

Ērika Čaure - par teicamām sekmēm (vidējā atzīme 9,02), par piedalīšanos un 
augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos,  dalību “Jauno ģeogrāfu skolā”, par 
aktīvu darbošanos  skolēnu valdē un mākslinieciskajā pašdarbībā, par aktīvu darbošanos 
dažādās interešu izglītības programmās un aktīvu dalību un panākumiem projektā “Esi 
Līderis!”, konkursā “Fizmix”.  

Alīne Sļadzevska - par ļoti labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,98), labiem 
rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, aktīvu dalību un panākumiem 
konkursā “Fizmix” un darbošanos interešu izglītības pulciņos. 

Līva Bišofa - par labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,52), labiem rezultātiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, aktīvu dalību projektā “Esi Līderis!” un konkursā 
“Profesionālis”. 

Evelīna Kalēja - par labām un teicamām sekmēm mācību darbā (vidējā atzīme 8,42). 
Justs Vadonis - par labām un teicamām sekmēm (vidējā atzīme 8,27), par aktīvu dalību 

un labiem rezultātiem valsts robotikas konkursā “First Lego League 2020”. 
 
 

Pamatojoties uz nolikumu „Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”,  
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME NOLEMJ: 
2. Apbalvot ar naudas balvām 12.klases skolēnus:  

1. Balva “Nīcas cerība” 12.klases absolventei:  
Krista Otaņķe - par mērķtiecīgu, uz augstu rezultātu orientētu mācību darbu (vid. atz. 

atestāta sekmju lapā 8,69), par atbildīgu dalību skolēnu valdes un prezidija darbā, par 
ieguldījumu un panākumiem olimpiādēs, konkursos un mākslinieciskajā pašdarbībā un 
veiksmīgu dalību profesionālās pilnveides izglītības programmā “Panākumu Universitāte”. 

 
2. Balva “Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomām”:  

Paula Kurpa -  par mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu un teicamām sekmēm;  par 
aktīvu dalību Skolēnu valdē un radošu iniciatīvu klases un skolas sabiedriskajā dzīvē, veiksmīgu 
dalību profesionālās pilnveides izglītības programmā “Panākumu Universitāte” un 
“Komerczinības vidusskolā”. 

Roberts Šīmanis - par mērķtiecīgu, uz augstu rezultātu orientētu mācību darbu un 
sasniegumiem dažādās starpnovadu  un valsts nozīmes olimpiādēs, par atbildīgu darbošanos 
skolēnu valdes prezidija darbā, veiksmīgu profesionālās pilnveides izglītības programmu 
“Panākumu Universitāte” un “Komerczinības vidusskolā” apguvi un dalību un panākumiem 
projekta “Esi līderis!” konkursos, par  skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās. 

Ance Mateusa - par augstiem sasniegumiem mācību darbā, par ieguldījumu un aktīvu 
dalību skolēnu valdes un prezidija darbā, iniciatīvu skolas sabiedriskajā dzīvē, veiksmīgu 
profesionālās pilnveides izglītības programmu “Panākumu Universitāte” un “Komerczinības 
vidusskolā” apguvi. 

Raivis Svilis - par mērķtiecīgu un apzinīgu mācību darbu, labām un teicamām sekmēm, 
par aktīvu dalību Skolēnu valdē, veiksmīgu profesionālās pilnveides izglītības programmu 
“Panākumu Universitāte” un “Komerczinības vidusskolā” apguvi un dalību un panākumiem 
projekta “Esi līderis!” konkursos, par  skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās. 

Ģirts Knubis - par centību mācību darbā un mērķtiecīgi ieguldīto darbu, kaldinot 
augstus panākumus MTB velosportā un skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās. 

Rolands Kokins - par labām sekmēm mācībās un mērķtiecīgi ieguldīto darbu, kaldinot 
augstus panākumus MTB velosportā un skolas goda aizstāvēšanu dažādās sporta sacensībās. 
 

3. 

Par finansējuma piešķiršanu 
 

Izvērtējot vajadzības, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt sekojošus izdevumus un to finansēšanas avotu: 

Naudas līdz. atlikums  

Avots 

 Iestāde/ 
struktūrvienība Mērķis  EUR 

Komunālā 
pārvalde Domes ieejas kāpnes 9000 no izsoles līdzekļiem 

Kultūras centrs ģerboņu izveidei 5000 no izsoles līdzekļiem 

Dome inventarizācijas komisija 8000 no izsoles līdzekļiem 

Jauniešu 
centrs skolēnu vasaras darbu nodroš. 2185 no izsoles līdzekļiem 

Rudes skola apsaimniekošanai-apkure 2775 no izsoles līdzekļiem 
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