
 
 

 

NĪCAS  NOVADA  DOMES  SĒDE 

2011. gada 14.  aprīlī 

 

 

1. 

Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
1.1.  Par nekustamā īpašuma „Meldri’’ sadalīšanu  un nosaukuma piešķiršanu 
  
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 30 . 
 
1.2.  Par nekustamā īpašumā „Vilnīši’’ sadalīšanu un   zemes vienību pievienošanu 
īpašuma „Jaunie Vilnīši’’ 
 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 31. 
 
1.3  Par nekustamā īpašuma „Vilciņi’’ sadalīšanu    un nosaukuma piešķiršanu 
 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 32 . 
 
1.4.  Par lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 33 . 
 

1.5.  Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Rupeikas’’ 
 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 34. 
 
1.6.  Par pašvaldības valdījumā esošās zemes nomu  
 
 Pamatojoties uz likumu  „Par pašvaldībām’’ 21.panta 27.punktu, un saskaņā ar 
Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 664 „Noteikumi par neizpirktās  
lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas  un nomas maksas aprēķināšanas 
kārtību’’ ,  

 
DOME NOLEMJ: 

1. Slēgt nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem ar  vienu personu par pašvaldības 
valdījumā esošo zemi  ‘’Revīzeri’’ . 

    2. Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi sekojoši: 
      -NIN -1.5 % no kadastrālās vērtibas, 
     - nomas maksa 0.5% no kadastrālās vērtības, 
     -22% PVN no maksas. 
 

1.7.  Par zemes nomu 
 



 2

1.Slēgt nomas līgumus  ar  3 personām  par pašvaldības zemes  nomu. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības, 
- 22% PVN. 

2. 

Par nolikumu “Par skolēnu un skolotāju sasniegumu stimulēšanu līdzdalībai valsts 

mēroga un starpnovadu, novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un 

sacensībās” 

1. Atcelt ar Nīcas novada domes 2010. gada 13. maija sēdes lēmumu (prot. Nr.7) 
apstiprināto nolikumu  “Par skolēnu un skolotāju sasniegumu stimulēšanu 
līdzdalībai valsts mēroga un starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos un sacensībās”. 

2. Apstiprināt nolikumu “Par skolēnu un skolotāju sasniegumu stimulēšanu 
līdzdalībai valsts mēroga un starpnovadu, novada mācību priekšmetu 
olimpiādēs, konkursos un sacensībās”. 

 
3. 

Par izmaiņām komisiju sastāvos 
 

1. Izdarīt izmaiņas  Nīcas  novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas  sastāvā: 
 apstiprināt  komisijas sastāvā Zandu JANČAUSKU. 
 
2. Izdarīt   izmaiņas  Nīcas novada Otaņķu pagasta  Bērnu un ģimenes lietu  

komisijā:   apstiprināt  komisijas  sastāvā   Zandu JANČAUSKU. 
       

4. 
Par  dzīves vietas deklarācijas anulēšanu 

  
Apstiprināt administratīvo   aktu  Nr. 35. 

 
 

5. 
Par  pabalsta piešķiršanu   amatpersonas (darbinieka) 

nāves  gadījumā 
 

1. Pašvaldības amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā, ģimenes loceklim vai 
personai, kura uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, 2011.gadā 
izmaksāt pabalstu   50 procentus no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās 
mēnešalgas, bet ne mazāk kā minimālās mēneša darba algas apmērā. 

2. Pabalsta piešķiršanas kārtību noteikt, ievērojot Ministru kabineta 21.06.2010. 
noteikumu Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku sociālajām garantijām“ II nodaļas 3.punktu. 

 
6. 

Par nekustamā  īpašuma  „KAMENĪTE” izsoli 
 

 
Š.g. 21. aprīlī organizētajā  īpašuma  ’’Kamenīte’’ izsolē  nepiedalīties.  
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7. 

Par  nekustamā īpašuma   nodokļa  parāda  piedziņu 
 
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr. 36  un Nr. 37. 

 
 
 
 
8. 

Par nolikumu “Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā” 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 3.punktu, Ministru 
kabineta 14.10.2003. Noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas- makšķerēšanas- 
kārtība” 4.punktu, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Nolikumu “Par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā” apstiprināt. 

2. Lēmumu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvās rajona 
tiesas Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
9. 

Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunoliņi” 
(kad.Nr. 6478 001 0066) Nīcas novada Nīcas pagastā 

 
9.1. Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunoliņi”  (kad.Nr. 6478 001 

0066) Nīcas novada Nīcas pagastā  
 
 Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  38  un Saistošos  noteikumus  Nr. 5. 
 
 
9.2.     Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dziļlejas’’   
(kad.Nr.6478 019 0033)  Nīcas novada Nīcas pagastā 
 
 
 Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  39. 
 

10. 
Par Nīcas novada domes  

 Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību  
uz nekustamo īpašumu izmantošanu izvērtēšanai   izsniegtajām izziņām 

 
  

10.1. Akceptēt 16.03.2011. izziņu Nr.  3-10/ 54  par atteikšanos  no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu „Meistari” (kad.Nr. 6478 021 0029) 

 
10.2. Akceptētt 17.03.2011.  izziņu Nr. 3-10/60  par atteikšanos  no  pirmpirkuma 

tiesībām uz nekustamo īpašumu „Morīši” (kad.Nr. 6478 008 0141) 
 
   10.3.     Akceptēt  29.03.2011. izziņu Nr. 3-10/69   par atteikšanos  no  pirmpirkuma  
             tiesībām uz nekustamo īpašumu „Kušķi” (kad.Nr. 6478 010 0003) 
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10.4 Akceptēt  04.04.2011 izziņu Nr. 3-10/76  par  atteikšanos  no  pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamo īpašumu „Lapmeži” 2(divu) zemesgabalu (kad.apz. 6480 001 0010 un 
kad.apz. 6480 001 0011). 

  
10.5. Akceptēt 05.04.2011. izziņu Nr. 3-10/80  par atteikšanos  no  pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamo īpašumu „Rožlapas” (kad.Nr. 6478 006 0016) Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā 

 
10.6. Akceptēt  13.04.2011. izziņu nr. 88  par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu „Pļavas Vārpiņas” (kad.Nr. 6478 014 0074) Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā 

 
10.7. Akceptēt 13.04.2011. izziņu nr. 3-10/89  par atteikšanos no  pirmpirkuma tiesībām 

uz nekustamo īpašumu „Vārpiņas” (kad.Nr. 6478 014 0006) Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā 

 
 

11. 
Par aizņēmumu Valsts kasē 

 
 

1. 2011.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 116 300.- (viens simts 
sešpadsmit tūkstoši  trīs simti lati un 00 santīmi) vai citas ekvivalentas valūtas 
apmērā projekta „Sociālās dzīvojamās mājas „Ārītes” Nīcas novadā siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/010 īstenošanai. 

2. Aizņēmuma termiņš-ilgtermiņa aizņēmumam-9 (deviņi) gadi un 11 mēneši, ar atlikto 
maksājumu uz 24 (divdesmit četri) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
12. 

Par printera iegādi Nīcas kultūras nama vajadzībām 
 

1.  Akceptēt   printera  iegādi Nīcas kultūras namā   400.- Ls  apmērā, līdzekļus 
paredzot no neparedzētiem  domes  pamatbudzēta  līdzekļiem.  

 
13. 

Par biedrības „Bārtas osta” projektu 
 

1. Saskaņot biedrības „Bārtas osta”, reģ.nr. 40008172563, projekta „Bārtas krastu 

labiekārtošana Nīcas novadā” ietvaros paredzētās aktivitātes – atpūtas vietas 

labiekārtošanu (ugunskura vieta, atkritumu urnas, masīvkoka galds un soli, 

informācijas stends) un upes krastu sakopšanu Nīcas novada domei piederošajā 

īpašumā „Mežs”, kadastra nr. 64780110097. 
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2. Garantēt 10% līdzfinansējumu projekta īstenošanai, projekta apstiprināšanas 

gadījumā, bet ne vairāk kā 1500 Ls. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā slēgt ar biedrību „Bārtas osta” sadarbības 

līgumu par īpašuma labiekārtojumu ar termiņu 7 gadi. 

14. 
Par „Dabas parka “Pape” individuālo aizsardzības 

 un izmantošanas noteikumu” projekta saskaņošanu 
 

 

1. Nesaskaņot „Dabas parka “Pape” individuālo aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu” projektu. 

 

15. 
Par sadarbību projektā ar Sventājas tūrisma asociāciju 

 
Konceptuāli atbalstīt  Nīcas novada domes  līdzdalību. 

 
16. 

Par sadarbību projektā ar Gargždu pašvaldības administrāciju 

Konceptuāli atbalstīt Nīcas novada  domes  līdzdalību. 

 

17. 

Par būvniecību īpašumā ”Golibarti” (kad. nr. 64780100017) 
 

  
 

 Apstiprināt  administratīvo aktu  Nr. 40 . 
 

18. 
Par Eiropas Sociālā fonda projektu „Tu esi mums vajadzīgs” 

 
 

 Akceptēt  Eiropas  Sociālā fonda  projekta  ‘’Tu esi mums vajadzīgs’’ iesniegšanu. 
 

19. 
Par alkometra iegādi 

 Lēmums  netiek  pieņemts. 

 
 
 

20. 
Par būvniecības ieceri „Atpūtas kompleksa būvniecības 

iecere Nīcas novada Nīcas pagasta Bernātos, 
īpašumā „Kafejnīca Dzintariņš”” 
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 Apstiprināt  administratīvo aktu  Nr. 41 . 
 

 
21. 

Par parakstu  vākšanas  vietu noteikšanu 
 

 Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 2011. gada 12. aprīļa  rīkojumu Nr. 
14  ‘’Par parakstu vākšanas  vietu noteikšanu’’,   

DOME  NOLEMJ: 
 

Noteikt Centrālās vēlēšanu  komisijas  organizētajai parakstu vākšanai  divas  parakstu 
vākšanas  vietas: 

1. Nīcas novada domē, Bārtas  ielā 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas  novads, LV-
3473, 

2. Nīcas novada  Otaņķu pagasta  pārvaldē, ‘’Pagastmāja’’, Rude, Otaņķu pag., 
Nīcas novads, LV-3473. 

 
22. 

Par SIA “Vegi eco” būvniecības ieceri 
 

 
Publiskajai apspriešanai no š.g. 18.marta  līdz 15.aprīlim tika nodota būvniecības 

iecere „Biogāzes koģenerācijas stacija īpašumā “Līvi””. 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 14.punktu, 21.pantu, Ministru 
kabineta 22.05.2007. Noteikumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas 
kārtība” 15.4., 18.5., 20.punktiem,  
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Lēmuma pieņemšanai par būvniecības ieceri „Biogāzes koģenerācijas stacija īpašumā 
“Līvi”” sasaukt Nīcas novada domes ārkārtas sēdi 2011.gada 5.maijā plkst. 18:00. 

 

 

 

 
 


