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    S  Ē  D  E  S    P  R  O  T  O  K  O  L  S 
Nīcas novadā 

Protokols Nr. 13.  
2013.gada  9. septembrī        

 
1. 

Zemes un īpašumu jautājumi  
 

 I. 
 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu jautājumus: par 
nekustamā īpašuma ‘’Strungi’’  sadalīšanu un  nosaukuma piešķiršanu 
atdalītajam  zemes  gabalam, par zemes ierīcības projektiem īpašumiem 
‘’Ezermaļi’’,’’Lāčkoki’’,  ‘’Jūrkāpas’’, ‘’Kāplejas’’, ‘’Jancīši’’, ‘’Jūrmalciema krasta  
novērošanas punkts’’. 
  

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos  aktus no Nr.  144 – līdz Nr. 149 ieskaitot  

II. 
Par zemes nomu 

   
 

1.  Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar personu  XX par   pašvaldības 
zemes   daļas nomu  380  kv.m. platībā augļu un sakņu dārzu   
vajadzībām. 

     2.   Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
           -NIN- 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
          - nomas maksa- 0,5 %no kadastrālās vērtības, 
         - 21% PVN. 

 
2. 

Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  

 
 

 Akceptēt  Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem 

īpašumiem  izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no 

pirmpirkuma  tiesībām. 
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3. 
Par  nekustamā īpašuma  nodokļa  parāda un nokavējuma  naudas  

piedziņu bezstrīda  kārtībā 
  

 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 150. 
 

4. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 151. 

 
5. 

Par Novada ainavas veidošanas un sakoptās  vides  uzturēšanas  
komisijas apstiprināšanu 

  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu, 
61.pantu,   

DOME NOLEMJ: 
1.  Izveidot  Novada  ainavas  veidošanas  un sakoptās vides   uzturēšanas  
komisiju  5 cilvēku sastāvā. 
2. Komisijas Novada veidošanas un sakoptās vides uzturēšanas  komisijā   
astiprināt: 
 Ingu SKRODI,  Diānu ANSULI, Guntu VECPILS, Agitu RUSMANI, Vinetu 
JUŠĶEVICU. 

6. 

Par Novada ainavas veidošanas un sakoptās vides  uzturēšanas  
komisijas nolikumu 

1. Apstiprināt Novada  ainavas  veidošanas un   sakoptās vides uzturēšanas  
komisijas  nolikumu (pielikumā). 

7. 
Par Nīcas novada zīmējumu konkursa 
 „Esam sportiska ģimene” nolikumu 

 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Nīcas novada Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes 
„Spārīte”,Nīcas vidusskolas,  Rudes pamatskolas pirmsskolas un 1.līdz 6. 
klases audzēkņu zīmējumu konkursa „Esam sportiska ģimene” nolikumu                     

. 
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8. 
Nīcas novada Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas 7.-12.klašu  
audzēkņu  domrakstu konkursa „Esam sportiska ģimene” Nolikumu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu,   
 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Nīcas novada Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas 7.-
12.klašu  audzēkņu  domrakstu konkursa „Esam sportiska ģimene” nolikumu. 

 
 

9. 
Par biedrības “Ugunskurs” iesniegumu 

 
 Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likums” 5.panta 5.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
21.pantu, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Izbeigt nomas līgumus ar biedrību „Ugunskurs” (reģ.nr. 50008142081), kas 

noslēgti 19.04.2010. par ar zemes gabalu „Noras”, Rudē, Otaņķu pagastā, 
Nīcas novadā, ar termiņu līdz 2020.gada 30.aprīlim, un 15.03.2011.par 
zemes gabalu ar adresi Bārtas ielā 2, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 

ar nomas termiņu līdz 2021.gada 14.martam, ar 09.09.2013., kad biedrība ar 

VID lēmumu tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 

2. Noslēgt līgumu ar biedrību „Ugunskurs” par zemes gabalu „Noras”, Rudē, 
Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, un zemes gabalu ar adresi Bārtas ielā 2, 
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, nodošanu biedrībai bezatlīdzības 

lietošanā ar termiņu līdz 2021.gada 14.martam. 
 

3.  Līguma grozījumos ietvert sekojošus nosacījumus: 
3.1.        Nīcas novada domei ir tiesības kontrolēt, vai bezatlīdzības lietošanā 
nodotie zemes gabali tiek izlietoti likumīgi un lietderīgi. 
3.2.        Biedrība iespēju robežās sadarbojas ar Nīcas novada domi un 
iesaistās ārējā finansējuma piesaistē lietošanā nodoto zemes gabalu 
labiekārtošanā un pilnveidošanā. 
3.3.        Pēc līguma termiņa notecējuma biedrība nodod atpakaļ lietošanā 
nodotos zemes gabalus domei, bet pusēm ir tiesības ierosināt līguma 
pagarināšanu ar mērķi sekmēt pašvaldības autonomo funkciju attiecībā uz 
bērnu lietderīga brīvā pavadīšanas iespēju dažādošanu izpildi.  

 

4. Līgumu par zemes gabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā apstiprināt. 
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10. 
Par Nīcas  novada 
Vēlēšanu  komisiju 

 
 Ir saņemti priekšlikumi  un personu  piekrišanas  par   iespējām  
darboties  Vēlēšanu  komisijas   sastāvā. 
 
 Pamatojoties  uz Republikas  pilsētu un novadu  vēlēšanu  komisiju  un 
vēlēšanu  iecirkņu komisiju  likuma,   

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Ievēlēt Nīcas novada Vēlēšanu komisiju  7 cilvēku  sastāvā 
  Andra EGLĪTE  -  priekšsēdētāja, 
                Daiga KARLSBERGA, - sekretāre, 
  Locekļi:         Līga ROGA,  
    Inese LAPIŅA, 
    Gita RĀTE, 
    Aija RĪTIŅA, 
                                 Agita SIMSONE 
 

11. 
Par papildus finansējumu projektam “Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” 

 

         

          Pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, 
likumu „Par pašvaldību budžetiem”,  

DOME  NOLEMJ: 

Precizēt Nīcas novada domes 29.07.2013. domes sēdē (prot.Nr. 11, pts. 2) 
pieņemto lēmumu „Par papildu finansējumu” un izteikt to sekojošā redakcijā:  

1. 2013.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 54 024.91 
Ls apmērā (piecdesmit četri tūkstoši divdesmit četri lati, 91 sant.) vai citas 
ekvivalentas valūtas apmērā projekta  “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā”, ID Nr. KPFI-15.1/131 
būvniecības laikā radušos neparedzēto papilddarbu finansēšanai. 

2. Aizņēmuma  termiņš – ilgtermiņa aizņēmumam   10  (desmit gadi) gadi , 
ar atlikto maksājumu uz  24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

3.  Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 
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12. 

Par papildus finansējumu Projektam “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas 

izglītbas iestādē “Spārīte”” 

           

          Pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, 
likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

DOME  NOLEMJ: 

1.               2013.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 18 
895,52 Ls apmērā (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci lati, 52 
sant.) vai citas ekvivalentas valūtas apmērā projekta  “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas pirmsskolas izglītības 
iestādē “Spārīte””, ID Nr. KPFI-15.1/94 būvniecības laikā radušos neparedzēto 
papilddarbu finansēšanai. 

2.               Aizņēmuma  termiņš – ilgtermiņa aizņēmumam   10  (desmit 
gadi) gadi , ar atlikto maksājumu uz  24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

3.  Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 
 
 

13. 
Par mācību maksu Nīcas mūzikas  skolā 

2013./2014.m.g. 
 
   Pamatojoties  uz likuma   ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,   

DOME NOLEMJ: 
1. Nīcas mūzikas  skolā  2013./2014.m.g.   mācību maksu  mēnesī   noteikt  

5.- Ls  apmērā. 
 

14. 
Par meža izstrādi-izsoli 

 
  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,   

DOME  NOLEMJ: 
1. Organizēt kailcirtes izsoli  Nīcas novada pašvaldībai piederošā īpašumā  

‘’Kalnišķu mežs’’ , kad. Nr. 6478  021 0176,  Nīcas pag., Nīcas novads, 
18,5  ha  platībā  secīgi ar meža atjaunošanu. 

 
2. Kailcirte  veicama   nogabalos Nr.  1,2 14, 15, 3, 4, 7,11, 12, 10, 13, 22, 

29, 30, 31, 33 . 
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15. 
Par  apstiprinātajiem projektiem, 

kuru īstenošana  notiks 2014. gadā 
 

 Informācija par 2013.gadā iesniegtiem un apstiprinātiem projektiem, kuru 

īstenošana notiks 2014.gadā. Darba  gaitā  iespējami  naudas  līdzekļu 

precizējumi. 

 

1. Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes 

ciemā”, nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CGLA/053.  

Projekta kopējās izmaksas 478 247.36 LVL.  

Attiecināmās izmaksas 351 402.00 LVL. 

Neattiecināmās izmaksas 126 845.36 LVL. 

Atbalsta intensitāte 85% no attiecināmajām izmaksām jeb 298 691.70 

LVL (atgūstamā nauda no fonda). 

Valts budžeta dotācija 17570.10 LVL (atgūstamā summa no valsts). 

Summas precizēsies, jo vēl nav iepirkts tehniskais projekts ar 

autoruzraudzību, pati būvniecība un būvuzraudzība.  

 

2. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā „Salnāji”, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā” 

Projekta kopējās izmaksas 34 574.43 LVL 

Attiecināmās izmaksas 24 850.00 LVL.  

Neattiecināmās izmaksas 9724.43 LVL. 

Fonda atbalsts 50 % no attiecināmajām izmaksām jeb 12 425,00 LVL 

(atgūstamā summa no fonda). 

 

3. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā Skolas ielā 1, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā” 

 

Projekta kopējās izmaksas 90 670.79 LVL 

Attiecināmās izmaksas 59 710.00 LVL.  

Neattiecināmās izmaksas 30 960.79 LVL. 
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Fonda atbalsts 50 % no attiecināmajām izmaksām jeb 29 855.00 LVL 

(atgūstamā summa no fonda). 

 

4. „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā „Uzvaras”, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā” 

 

Projekta kopējās izmaksas 22 993.56 LVL 

Attiecināmās izmaksas 11 375.00 LVL.  

Neattiecināmās izmaksas 11 618.56 LVL. 

Fonda atbalsts 50 % no attiecināmajām izmaksām jeb 5687.50 LVL 

(atgūstamā summa no fonda). 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


