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Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela  6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, 
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Nīcas novada domes 

2021. gada 28. jūnija ārkārtas sēde (protokols Nr.13)  

Sēde notiek klātienē. 

Sēdē piedalās:  

Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, Nīcas  novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS, deputāti: Inguna LĪBEKA, Renārs LATVENS, Turaids 

ŠĒFERS,  Ainars SĪKLIS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE; Inga SKRODE piedalās attālināti 

un IT speciālists Uģis VOLKOVS 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē: sekretāre Baiba ANDERSONE 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1.Par Nīcas pagasta ģerboņa apstiprināšanu    

2.Par amata nosaukumu   

3. Zemes un īpašumu jautājumi  

4.Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu  

5.Par Nīcas novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem  

6.Par iesniegumu  

7. Par darbiniekiem  

8.Par Nīcas novada domes 2020. gada publisko pārskatu  

9. Par domes komisijām  

10. Par nekustamo īpašumu  

 



1. 

Par Nīcas pagasta ģerboņa apstiprināšanu 

 
 Pēc novadu reformas Nīcas novads un tā ģerbonis pazūd no Latvijas kartes. Nav Nīcas 
novada – nav Nīcas novada ģerboņa. Nīcas un Otaņķu pagasti kļūs par neatkarīgām 
Dienvidkurzemes novada administratīvām vienībām.  

Lai nepazaudētu Nīcas tautastērpa krāšņo vainagu, kas rotāja Nīcas novada ģerboni 
un bija lieliska atpazīstamības zīme, steidzamības kārtā tika risināts jautājums par Nīcas 
pagasta ģerboņa izstrādi. Sākotnēji bija iecere Nīcas pagasta ģerboņa vizuālo izskatu saglabāt 
tieši tādu, kāds ir Nīcas novada ģerbonis, bet Nīcas pagasts un Nīcas novads ir atšķirīgas, 
neatkarīgas teritoriālās vienības, un heraldikas noteikumi šādu iespēju nepieļauj. Nācās veikt 
izmaiņas. Māksliniece Ilze Lībiete, kas savulaik izstrādāja novada ģerboni, saskaņojot ar Valsts 
Heraldikas komisiju, sagatavoja 3 Nīcas pagasta ģerboņa skices, ģerboņa vairoga apakšējā daļā 
attēlojot jūru sudraba krāsā, simboliski atainojot tautasdziesmās pausto – “jūra nesa 
sudrabiņu”. 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par sev tīkamāko ģerboņa variantu, no 14. līdz 
21.jūnijam tika veikta aptauja gan interneta vietnē www.webanketa.lv (kopā 92 balsis), gan 
www.facebook.com/NICASNOVADADOME/ (kopā 91 balsis). Balsis (kopā 183) bija diezgan 
līdzvērtīgas, par labām tika atzītas visas piedāvātās skices, tomēr vairāk  - 76 balsis - saņēma 
2.variants, 3.variants – 61 balsi un 1.variants – 43 balsis. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 
atklāti balsojot ar 7 balsīm un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  L.PAKULE-KRŪČE, 

 
DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Nīcas pagasta ģerboņa 2.variantu, kur vairoga apakšējo daļu rotā simboliski 
attēloti jūras viļņi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Par amata nosaukumu 
 

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

atklāti balsojot ar 7 balsīm un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  A.SĪKLIS, 

 

http://www.webanketa.lv/
http://www.facebook.com/NICASNOVADADOME/


DOME NOLEMJ: 

          Mainīt amata nosaukumu Kalnišķu, Grīnvaltu un Jūrmalciema sabiedrisko centru 

dežurantiem uz amata nosaukumu “administrators”, profesijas kods 5151-01. 

 

 

3.  

Zemes un īpašumu jautājumi 
 

3.1. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
Pamatojoties uz likuma “Par  pašvaldībām” 21.pantu, 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm un 1 attālināti  par, pret  nav, atturas  nav,    

 

DOME NOLEMJ: 

Akceptēt komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību un nekustamo īpašumu izmantošanas 
izvērtēšanai 8 izsniegtās izziņas  
 
 
3.2. –3.7 

Dome izskata 6 jautājumus par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, nekustamo 

īpašumu sadalīšanu un zemes ierīcības projektu izstrādi, zemes lietošanas mērķa noteikšanu.  

Atklāti balsojot ar 8 balsīm un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  nav,    

 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.136 līdz Nr.141. 

 
 

3.8. Par zemes nomu 

Saskaņā ar 2019.gada 9.decembra apstiprināto Nīcas novada domes saistošo 
noteikumu Nr.7 “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā  un sakņu un 
augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas maksu” 2.1punktu, Latvijas Republikas 
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu,  

atklāti balsojot ar 8 balsīm un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  nav,    

 
DOME NOLEMJ: 

Pagarināt zemes nomas līgumu par  pašvaldības zemesgabalu lauksaimniecības 
vajadzībām augļu un sakņu dārza vajadzībām. 
 

 

 

4. 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm  un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  nav,    

 

 



DOME NOLEMJ: 

                                          Apstiprināt priekšlikumus. 

 

 

 

5. 

Par Nīcas novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6 
“Grozījumi Nīcas novada domes 2021.gada 8.februāra Saistošos noteikumos Nr.4  

“Par Nīcas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”, 21.un 46.pantu, 
 likumu “Par pašvaldību budžetiem” 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm  un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  nav,  

   

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam ar 28.jūnija 
budžeta grozījumiem (1.pielikums): 

1.1. plānotie gada ieņēmumi 4068754 EUR; 
1.2. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 918858 EUR; 
1.3. plānotie gada izdevumi  4620060 EUR; 
1.4.plānotā  aizdevumu atmaksa  367552 EUR; 
1.5.plānotā aizņēmuma saņemšana 400500 EUR netika īstenota 
plānotajā periodā.               

 
 

6. 

Par iesniegumu 

 

Nīcas novada dome ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt dalību 

autorallija sacensībās “Rally Liepāja”. 

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

atklāti balsojot ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, nebalso I.SKRODE, 
 

DOME NOLEMJ: 

Apmaksāt “Biedrība “EVE autosports” rēķinu 605,- euro ar PVN apmērā Nīcas novada 

iedzīvotāju autosporta ekipāžu dalību šīs sezonas pirmajās autorallija sacensībās “Rally 

Liepāja”. Līdzekļus pārdalīt no sportam paredzētajiem līdzekļiem. 



 

7. 

Par darbiniekiem 
 

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

atklāti balsojot, ar 4 balsīm un 1 attālināti  par, pret  nav, atturas  nav, nebalso 

A.PETERMANIS, R.KALĒJS, A.SĪKLIS, I.LĪBEKA, 
 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt priekšlikumu. 

 

8. 

Par Nīcas novada domes 2020. gada publisko pārskatu 

 
Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, 

sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Publiskais pārskats tiek sagatavots 
saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma par 
budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija 
noteikumiem Nr.413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem." 

 
Atklāti balsojot ar 8 balsīm un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  nav,    

 
DOME NOLEMJ: 

1. Nīcas novada domes 2020. gada publisko pārskatu apstiprināt.  
2. 2020. gada publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai un Nacionālai bibliotēkai. 

 
 

 

 

9. 

 Par domes komisijām 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

atklāti balsojot ar 8 balsīm un 1 attālināti par, pret  nav, atturas  nav,    

 
DOME NOLEMJ: 

Ar 2021.gada 29.jūniju izbeigt Nīcas novada sakoptās vides komisijas un Nīcas novada 

tūrisma komisijas darbību. 

 



10.  

Par nekustamo īpašumu 

 
Nīcas novada dome iepazīstas ar personas iesniegumu. 

Pamatojoties uz  “Administratīvā procesa likuma” 65.panta pirmo daļu, “Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma”  9.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, Zemes ierīcības 
likuma 5.panta 1. punktu, 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 10.pantu, 22.pantu, 2006.gada 
20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’ 
16.1.punktu, 18.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 “Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 11. punkta 11.2.apakšpunkta, 13. punktu,  Nīcas 
novada domes 2014.gada 14.aprīļa saistošie noteikumi Nr.3 „Par Nīcas novada teritorijas 
plānojumu 2013. -2025.gadam”. 

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

Atklāti balsojot ar 5 balsīm un 1 attālināti par, pret  T.ŠĒFERS, R.KALĒJS, atturas  

R.LATVENS,    
 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.142. 
 
 

 


