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Nīcas novada domes  
          18.08.2014  sēde 

 
 
 

1.  
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 

 Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: īpašuma 
sadalīšana un nosaukuma piešķiršana,  zemes ierīcības projekta izstrāde, par 
atļauju nocirst kokus, par būves publiskās apspriešanas rezultātiem, par 
īpašuma piekritību. 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos aktus Nr.113 līdz nr. 116 ieskaitot. 
 

II. 
Par zemes nomu 

 
Nīcas novada dome izskata 11 personu iesniegumus par pašvaldības 

zemes nomu augļu un sakņu dārza vajadzībām. 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”’ 15. un 

21.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 
Nr.735„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”,18.punktu, kas 
nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku 
apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5%. 

DOME NOLEMJ: 
1.Pagarināt zemes nomas līgumus uz četriem gadiem ar  11 personām augļu 
un sakņu dārza 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. 117. 
 

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 eseju un zīmējumu konkursa  nolikumiem 
 
 

1 .   Eseju  konkursa  nolikumu apstiprināt. 
2.    Zīmējumu konkursa  nolikumu apstiprināt. 

 
 

5. 
Par  kustamās  mantas -  pasažieru autobusa  

MERSEDES BENZ 303  izsoli 
 

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 6.panta 
2.daļu un 10.panta  1.,2.daļu, 11.panta 2.daļu,13.pantu, 

DOME NOLEMJ: 
1. Noteikt kustamās mantas- pasažieru autobusa Mercedes Benz 303, valsts 
reģistrācijas    Nr. FJ 5349, izlaiduma gads 1984.g.- atsavināšanas veidu - pārdošana 
izsolē.  
2. Apstiprināt izsoles komisiju: 
                         4.1. Andrejs Šakals – Nīcas novada domes izpilddirektors, 
                         4.2. Anda Veidele- Otaņķu pagasta pārvaldes  vadītāja, 
                         4.3. Līga Roga – komunālās  pārvaldes speciāliste.                                                
3. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Andreju Šakalu. 
4. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi I.Tumaščiku. 
5. Apstiprināt kustamās mantas – pasažieru autobusa Mercedes Benz 303 izsoles 
noteikumus. 
6. Noteikt izsoles datumu – 2014.gada 18.septembris plkst. 14.00 Nīcas novada 
domes 14. kabinetā. 
7. Noteikt  pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 
2014.gada 17.septembrim plkst. 16:00. 
8.Apastiprināt  izsoles sākuma cenu EUR 2100,00 un izsoles soli  EUR 100,00. 
9.Izsludināt izsoli laikrakstos ”Kurzemes Vārds”, „Nīcas novada vēstīs” un Nīcas 
novada domes mājas lapā www.nica.lv. 

6. 
Par atļauju  iegūt Latvijas  Republikā  īpašumu 

             
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, likuma ’’Par zemes 
privatizāciju  lauku apvidos’’  28. un  30. pantiem, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

 Personai Z.D.  izsniegt   izziņu par atļauju  iegūt īpašumā Latvijas  Republikā  
un nostiprināt zemesgrāmatā    nekustamo īpašumu. 

 

7. 

Par  Saistošo  noteikumu  Nr. 5’’ Nīcas novada kapsētu 
uzturēšana  un izmantošana’’   precizēšanu 

 
 Precizēt un izdot Saistošo noteikumus  Nr. 5 ‘’Par Nīcas novada kapsētu  
uzturēšanu un izmantošanu ’’ . 
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8. 

Par Nīcas Mūzikas skolas direktora iecelšanu amatā 
  

 Dinu SLEŽI, personas kods XX, iecelt un pieņemt darbā par Nīcas 

Mūzikas skolas direktori ar š.g. 18. augustu. 

 
9. 

Par Nīcas novada  teritorijas  plānojuma  izstrādes   
darba grupas  darbības izbeigšanu 

  
 Sakarā ar izstrādātā Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2015.gadam 
stāšanos spēkā un īstenošanas uzsākšanu ar 2014.gada 14. jūlijā, 

DOME NOLEMJ: 
 
 1. Noteikt, ka Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa izbeidz 
savu darbību. 
 

10. 

Par aizņēmumu Valsts kasē 
 

10.1.   Invalīdu pacelšanas platformas iegādei Nīcas novada pašvaldības 
Nīcas  ambulances vajadzībām 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 panta 27.punktu un „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Akceptēt invalīdu pacelšanas platformas iegādi Nīcas ambulances 

vajadzībām kā Nīcas novada pašvaldības prioritāro vajadzību. 

2. 2014.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 22005,06 

(divdesmit divus tūkstošus un 5 EUR, un 06 centus) invalīdu pacelšanas 

platformas iegādei Nīcas ambulances vajadzībām. 

3. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 5 (pieci) gadi. 

4. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
10.2.  Vieglā pasažieru komerctransporta iegādei Nīcas novada 
pašvaldības sociālā dienesta vajadzībām 

 
 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21 panta 27.punktu un „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 
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DOME NOLEMJ: 
 

1. 2014.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR  22 940 

(divdesmit divus tūkstošus un deviņi simti četrdesmit EUR ) vieglā 

pasažieru komerctransporta iegādei Nīcas novada pašvaldības sociālā 

dienesta  vajadzībām. 

2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 7 (septiņi) gadi. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
 

 
10.3. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā „Salnāji” Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā „ īstenošanai 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.p. un „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. 2014.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 37178,02 

(trīsdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi  EUR, un 02 

centi) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

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

realizācijai. 

2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 7 (septiņi) gadi, ar atlikto 

maksājumu uz 24 ( divdesmit četriem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
10.4. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā „Uzvaras” Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā „ 
īstenošanai 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.p. un „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 

DOME NOLEMJ: 
1. 2014.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 22817,53 

(divdesmit divus tūkstošus astoņi simti septiņpadsmit EUR, un 53 

centus) projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

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

realizācijai. 

2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 5 (pieci) gadi, ar atlikto 

maksājumu  uz 24 ( divdesmit četriem) mēnešiem. 
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3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
 
10.5. Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā Skolas ielā 1, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Nīcā „ 
īstenošanai 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.p. un „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, 

DOME NOLEMJ: 
1. 2014.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 102511,67 

(simtu divus tūkstošus pieci simti vienpadsmit EUR, un 67 centus) 

projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā 

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

2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 15 (piecpadsmit) gadi, ar 

atlikto maksājumu uz 24 ( divdesmit četriem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 
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Par  nepieciešamo finansējumu Rudes sporta namam 2014.gadā 
A.VEIDELE, A.ŠAKALS, I.LĪBEKA, I.APINIS, R.ĀBELĪTE, A.PETERMANIS 

 
  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,   

DOME NOLEMJ: 
 
Piešķirt aprīkojuma iegādei  13 448.-  EUR. 
 

12. 
Par telpu nomu 

 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 118 . 
 

13. 
Par Nīcas vidusskolas sporta telpu remontu 

 
  

 
Veikt Nīcas vidusskolas ar sportu saistīto telpu remontu, ņemot kredītu visai 
summai visu tāmēto darbu īstenošanai par šībrīža provizorisko summu 
188 808,67 EUR. 
 

14. 
Par budžetu 
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Budžeta  priekšlikumus  apstiprināt 
 
14.1. Par filmu par atkarībām 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  

DOME NOLEMJ: 
 
 Piešķirt 150,- EUR (plus PVN) SIA „Ziņas TV” bērnu drošības projekta 
"Lai dzīvo bērni 2014" līdzfinansēšanai. 
 

14.2. Par amata vietu „Logopēds“ 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,   

DOME NOLEMJ: 

1. Izveidot amata vietu „Logopēds“ ar 2014.gada 1.septembri. 

Noteikt mēnešalgu EUR 611,00 (seši simti vienpadsmit euro) pirms nodokļu 
nomaksas.  
 

15. 
Par  būvniecību 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr.119-123 ieskaitot. 


