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Nīcas novada domes sēde 
2013. gada 11. aprīlī 

 

 
 

 
1.  

Zemes un īpašumu jautājumi 
 

I. 
 Nīcas novada dome izskata zemes  un īpašumu  jautājumus:par 
īpašumu sadalīšanu un  nosaukumu piešķiršanu īpašumam  ‘’Pūķīši’’, par 
zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumu sadalīšanai ‘’Vārpas’’, ‘’Jūrkāpas’’, 
‘’Kāplejas’’, par pašvaldības valdījumā  esošās  zemes ‘’Birži’’  nomu, par 
zemes    ‘’Mazaļļi’’ nomu, par zemes lietošanas mērķa  maiņu īpašumam   
‘’Kalnišķu Baloži’’, par īpašuma ‘’Jēkabi’’   1/8 domājamās  daļas   
atsavināšanas  procesa  uzsākšanu. 
  

DOME  NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt administratīvos   aktus   no Nr. 34 līdz Nr.  46 ieskaitot 
(pielikumā). 
 

II. 
 

 
1.Slēgt nomas līgumus ar 4 personām   par   pašvaldības zemes   nomu  
lauksaimniecības  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  detālplānojumu 

 
   

 Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  47. 
  

 

3.  
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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4. 
Par papildus  finansējumu  projektam 

 
1. Piešķirt papildus finansējumu LVL 4070.36 (t.sk. LVL 854.77) apmērā 

Biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā projektu 
iesniegumu pieņemšanas IV kārtā Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 413. pasākuma 1.rīcībā „Infrastruktūras 
uzlabošana brīvā laika pavadīšanai, vietu labiekārtošana un aprīkošana” 
iesniegtā un apstiprinātā projekta „Nīcas jauniešu centra telpu rekonstrukcija” 
īstenošanai.  

 
5. 

Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam Vides pārskatu 
  

1. Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam Vides pārskata 
projektu nodot publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai.  

2. Noteikt publiskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas 
termiņu no 2013.gada 29.aprīļa līdz 2013.gada 10.jūnijam.  

3. Organizēt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam Vides 
pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2013.gada 
16.maijā plkst. 16.00 Nīcas novada pašvaldības administrācijas ēkā.  

4. Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstā 
„Kursas Laiks” un „Nīcas novada vēstis” paziņojumu par Nīcas novada 
teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam Vides pārskata projekta 
publiskās apspriešanas termiņiem, sanāksmes vietu un laiku, iespējām 
iepazīties ar šo dokumentu un iesniegt atsauksmes. 

 
6. 

Par Mirdzas Paipares  un Gunāra Brundzuļa iesniegumu 
  
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 48 . 
 

7. 
Par nevalstisko organizāciju  projektu līdzfinansēšanu 

 
  

1. Apstiprināt Nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu 
projektu konkursa nolikumu. 

2. Apstiprināt Nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu 
projektu konkursa vērtēšanas komisijas nolikumu. 

3. Apstiprināt Nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu 
projektu konkursa veidlapas:  

3.1. Projekta pieteikuma veidlapa . 

3.2. Projekta izmaksu tāme  

http://www.nica.lv/
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3.3. Atskaite par 2013. gadā Nīcas novada domes atbalstītā projekta 
īstenošanu 

4. 2013. gadā Nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu 
projektu konkursā atbalstīt sekojošas jomas: 

4.1. brīvā laika pavadīšanas dažādošana un dzīves kvalitātes 
uzlabošanas iespējas; 

4.2. drošas un sakārtotas vides veidošana. 

5. Nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu projektu konkursa 
pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu noteikt 28. jūniju plkst. 16.00. 

 
8. 

Par dienesta  viesnīcas statusu  dzīvokļiem 
 

1. Uzdot Nīcas vidusskolas direktorei L.Petermanei sagatavot pamatojumu 

un argumentāciju iespējamai dienesta viesnīcas izmantošanai 

vidusskolēnu izmitināšanai mācību gada laikā, iespējamo dienesta 

viesnīcas pārraudzību un atšķirību no skolas internāta.  

2. Komunālās daļas vadītājai L.Rogai sagatavot priekšlikumus dienesta 

viesnīcas statusa piešķiršanai un tiesisko pamatojumu izmitināšanas 

nosacījumiem dienesta viesnīcā, iespējamās izmaksas izmitināmajiem 

3. Informāciju sagatavot uz 2013.gada 9.maija sēdi.  

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram A.Šakala 

9. 
Par domes priekšsēdētāja A.Petermaņa atvaļinājumu 

un  darba samaksu  priekšsēdētāja  vietniekam  J.Otaņķim 
par   darbu priekšsēdētāja atvaļinājuma  laikā 

 
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam A.Petermanim neizmantoto atvaļinājumu 

par laika periodu no 20.03.2011. līdz 19.03.2012.- 1 nedēļu- no š.g. 

22.aprīļa. 

2. Domes priekšsēdētāja vietniekam J.Otaņķim par domes priekšsēdētāja 
pienākumu pildīšanu samaksāt par faktiski nostrādātām stundām pēc 
domes priekšsēdētāja mēneša algas likmes. 
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10. 

Par aizņēmumu Valsts kasē 
 
 

1. 2013.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 190 892.12 

(viens simts deviņdesmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi lati 12 

santīmi) projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Nīcas novada pirmskolas izglītības iestādē „Spārīte” 

īstenošanai. 

2. Aizņēmuma termiņš-ilgtermiņa aizņēmumam - 20 (divdesmit) gadi, ar 

atlikto maksājumu uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
11. 

Par drošības  naudu  Nīcas novada domes  vēlēšanām 
 

  
         Pamatojoties uz  Republikas  pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 

likuma 18. pantu, deputātu  kandidātu sarakstu  iesniedzējiem drošības naudu 

2013. gada 1. jūnija domes vēlēšanām ieskaitīt Nīcas novada domes kontā Nr. 

LV97HABA0551036368809.  

12. 

Par novada  domes automašīnu un traktortehnikas 
atrašanās vietām naktīs un brīvdienās 

  
 

1. Noteikt, ka   Nīcas  novada domes autotransporta un traktoru atrašanās  
vietas naktīs un brīvdienās ir šādas: 
 
1.1.  vieglās automašīnas: 

valsts reģ. Nr. GR 8298 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, Dārza iela 
3, vai     Nīcas pagasta, Nīcas novada bijušās mehāniskās darbnīcas, 

 valsts reģ. Nr. HS 9506 -  Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads Saules iela 6 
 valsts reģ. Nr. AC 3762 -  Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads  Saules iela 4, 
           valsts reģ. Nr. JC 1726 – Otaņķu pagasts, Nīcas novads “Zvaņi”, 
 
1.2. autobusi: 
 valsts reģ. Nr. HE 9822 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, Skolas iela 4, 
 valsts reģ. Nr. FJ 5349 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, Dārza iela 4, 
            valsts reģ. Nr. HN 7385 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, Dārza iela 4, 

valsts reģ. Nr. HP 576 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, Dārza iela 4, 
 
1.3. ugunsdzēsēju automašīnas: 
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valsts reģ. Nr. BZ 2142 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, bijušās        
mehāniskās  darbnīcas, 
valsts reģ. Nr. 3183 LTA – Otaņķu pag., Nīcas novads “Upmaļsilēni”, 

 
1.4. traktori: 
            valsts reģ. Nr. T9128LD – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, “Cukuri”, 
            valsts reģ. Nr. TLH3746 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, “Cukuri”, 

  valsts reģ. Nr. T6492LF – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, “Cukuri”, vai 
  Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads Skolas iela 5, 
  valsts reģ. Nr. TLF2193 – Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, 
  Saules iela  4. 

13. 
 

Par piedalīšanos Latvijas Republikas 

Izglītības ministrijas atklātā projektu konkursā 

„Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” 

standarta īstenošanai izglītības iestādēs” 

 

1. Piedalīties Latvijas Republikas  Izglītības ministrijas atklātā projektu 

konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta 

īstenošanai izglītības iestādēs”, iesniedzot projektu „Sporta inventāra 

iegāde Nīcas vidusskolai”. 

2. piešķirt papildus līdzekļus Ls 1000.00 Ls Nīcas vidusskolas sporta 
inventāra iegādei no rezerves fonda. 

3. Piedalīties Latvijas Republikas  Izglītības ministrijas atklātā projektu 
konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports” standarta 
īstenošanai izglītības iestādēs”, iesniedzot projektu „Sporta inventāra 
iegāde Rudes pamatskolai”. 

4. piešķirt papildus līdzekļus Ls 1100.00 Ls Rudes pamatskolas sporta 
inventāra iegādei no rezerves fonda. 

14. 

Par līdzfinansējumu biedrības “Jaunatnes demokrātijas skola” 
projektam un finansējuma apjomu nevalstisko organizāciju 

projektu konkursam 
 
 

1. Biedrības „Jaunatnes Demokrātijas skola” izstrādātajā projekta 
„Multifunkcionālas telpas aprīkošana Nīcas novada jauniešiem” 
līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 576,96 Ls, paredzēt no domes 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Nevalstisko organizāciju projektu konkursa izdevumus apmaksāt no 
Attīstības nodaļas budžetā paredzētajiem līdzekļiem biedrību konkursu 
finansēšanai 2000,- Ls apmērā. 
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15. 
Par pašvaldības īpašuma „Upeskrasti” nomu 

 
 

1. Slēgt nomas līgumu ar biedrību „Bārtas upes radošā apvienība”  
(„BURA”), reģ. Nr. 40008205421, uz 7 gadiem.  

2.  Noteikt nekustamā īpašuma „Upeskrasti” (kad.Nr. 6480 009 
0019), sastāvošu no zemes gabala un nedzīvojamām telpām 
Nīcas novada Otaņķu pagastā) ēkas nomas maksu 60.- Ls gadā, 
pārējos maksājumus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu 
(nekustamā īpašuma nodoklis).  

3. Sakarā  ar EST-LAT projektā 2013.gada plānotajiem būvdarbiem, 
atbrīvot nomnieku no nomas maksas līdz objekta nodošanai 
ekspluatācijā. 

 
 

16. 
Par līdzfinansējumu biedrības „Bārtas upes radošā apvienība”(‘’BURA’’) 

 projektam „Nīcas makšķerēšanas un ūdenstūrisma  centrs” 
 
 

1. Atbalstīt biedrības „Bārtas upes radošā apvienība” (‘’BURA’’) projekta 
„Nīcas makšķerēšanas  un ūdenstūrisma  centrs” ietvaros paredzētās 
aktivitātes – inventāra iegādi Nīcas airēšanas un makšķerēšanas skolas 
sākotnējās darbības nodrošināšanai un novada iedzīvotāju brīvā laika 
pavadīšanas iespēju dažādošanai. 

2. Nodrošināt 10% līdzfinansējumu projekta īstenošanai projekta 
apstiprināšanas gadījumā līdz 1000 Ls. 

3. Līdzekļus paredzēt no domes līdzekļiem neparedzētiem   gadījumiem. 

 

 

 

 
 
 

 

 


