
 

 

 

 
 

1 

 
Nīcas novada domes sēde 
2014. gada 10. novembrī 

__________________________________ 
 

1. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 
 

 Nīcas novada dome izskata zemes un  īpašumu jautājumus:  par  
nosaukumu  un adrešu piešķiršanu  zemes īpašumiem,  par adreses 
likvidēšanu vienam īpašumam,  par nekustamo īpašumu sadalīšanu un 
nosaukumu piešķiršanu, par  zemes ierīcības  projektu izstrādi  un projektu 
apstiprināšanu  , par domes  lēmuma  grozīšanu attiecībā  uz trijiem   
īpašumiem, par  dzīvokļa īpašuma dāvinājuma pieņemšanu, par zemes  
lietošanas tiesību izbeigšanu  vienai personai. 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 153     līdz  Nr. 167 ieskaitot.  
 

 
II. 

. 
Par zemes nomu 

1. Iznomāt mazdārziņu un lauksaimniecības vajadzībām  pašvaldībai 
piederošos zemes īpašumus, kas atrodas Nīcas novada Nīcas  pagastā, 15 
personām  uz četriem gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības, 
- 21% PVN. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā noslēgt zemes nomas 
līgumu ar nomniekiem. 
 

2. 
Par ainavu projektu Nīcas  un Rudes  ciemiem 

 
  Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1.Nodot publiskai apspriešanai izstrādāto skiču projektu, nosakot termiņu – 
viens mēnesis , paredzot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Nīcas un 
Rudes ciemos. 
2.Izvietot skiču projektus Nīcas bibliotēkā un Rudes bibliotēkā. 
3.Izpildes kontroli veikt Nīcas domes izpilddirektoram A.ŠAKALAM. 
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3.  
Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem 

īpašumiem  izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 
 Akceptēt  Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem 
īpašumiem  izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no 
pirmpirkuma  tiesībām. 
 
 

4. 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
 

  
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt administratīvos  aktus no 168 līdz  Nr. 172 ieskaitot . 
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Par īres maksas samazināšanu sociālā mājā „Ārītes” 
dzīvojošām ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas, 

vai maznodrošinātas ģimenes statuss 
 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14.b. punktu, likuma 
„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12.pantu, atklāti 
balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Sociālajā mājā  ‘’Ārītes’’ ,Nīcas pagastā, Nīcas novadā, samazināt īres 
maksu par 50% ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas, vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss. 

2. Nīcas novada sociālā dienesta vadītāju  noteikt  par atbildīgo par 
lēmuma izpildi un izpildes gaitu. 

3. Uzdot Nīcas novada sociālajam dienesta vadītājai  domes sēdei  
sagatavot priekšlikumus par pašvaldības iespējām segt daļu no maksas 
par komunālajiem pakalpojumiem  šī  lēmuma 1.punktā  noteiktām 
ģimenēm vai personām. 
 

6. 
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 9 

‘’Par aprūpes mājās  pakalpojumu Nīcas novadā’’ 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
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1. Saistošo noteikumu Nr. 9  ‘’ Par  aprūpes  mājās  pakalpojumu Nīcas  
novadā ‘’ projektu ar pielikumiem apstiprināt. 

 

 
7. 

Par iekšējo normatīvo  aktu  apstiprināšanu 
 
 Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt  noteikumus: 
 1.1.Par kvalifikācijas paaugstināšanu  un ar to saistīto izdevumu 
segšanas kārtību   Nīcas novada pašvaldības un tās iestāžu  amatpersonām un 
darbiniekiem, 
 1.2. Par mācību maksas kompensēšanu Nīcas novada pašvaldības un 
tās iestāžu amatpersonām un darbiniekiem. 

                 
8. 

Par valsts svētku balles izmaksām 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 1. Noteikt 2014.gada Valsts svētku balles dalībnieku ieejas biļešu cenu 
sekojoši: 
  - no 3.līdz 11.novembrim -   4,- EUR, 
  - no 12.līdz 14.novembrim  -   5,- EUR, 
                     - balles dienā  -  8,- EUR. 

 
 

9. 
Par 2014.gada goda nosaukumu  nominantiem 

 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 
par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Nomināciju „Par mūža devumu Nīcas novadam” piešķirt Otaņķu 
etnogrāfiskā ansambļa ilggadīgai dalībniecei Alvīnei Šķiperei. 

Ilggadēja Otaņķu etnogrāfiskā kolektīva dalībniece, 50 gadus darbojas Otaņķu 
etnogrāfiskajā ansamblī. Latviešu un Nīcas etnogrāfiskā mantojuma glabātāja 
un popularizētāja. Kopā ar Otaņķu etnogrāfisko ansambli piedalās festivālos, 

Dziesmu svētkos un ciemojas Rudes skolā. Dziedot Otaņķu etnogrāfiskajā 
ansamblī, nes Nīcas vārdu tālāk ārpus novada robežām. Alvīne cep ļoti garšīgu, 

mūsu pusei raksturīgu lauku maizi. 
 

2. Nomināciju „Gada novadnieks” piešķirt Nīcas vidusskolas mūzikas 
skolotājai Līga Amerikai– Ansiņai. 
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Par ieguldīto darbu Nīcas vidusskolas 5.-10. kl. kora sagatavošanai un dalībai 
Vispasaules koru olimpiādē un izcilajiem rezultātiem - sudraba godalgu, kas lika 
Nīcas vārdam izskanēt pasaules kontekstā. Ar ļoti labiem panākumiem Līgas 
vadītais skolēnu un sieviešu koris startē arī citos konkursos un skatēs, nesot 
Nīcas vārdu aiz mūsu valsts robežām. 
 

3. Nomināciju „labais darbs novadam” piešķirt:  
Ingum Lukovičam 
Par milzīgu ieguldījumu Nīcas futbola attīstībā – gan trenējot FK „Nīca” 
komandu, bet īpaši par jauno futbolistu aizrautīgu trenēšanu un audzināšanu. 
Pateicoties viņam, mūsu jaunie futbolisti jau izcīnījuši godalgotas vietas. Par 
darbu ar bērniem, mīlestību, iecietību un spēju ieinteresēt bērnus fiziskās 
aktivitātēs, prasmi iedrošināt, uzmundrināt un reizēm arī sabārt, par rūpēm, lai 
bērni tiktu uz sacensībām un dzīvē ko sasniegtu. Popularizē Nīcā sportu un 
uztur aktīvu dzīvesveidu, iesaistot jauniešus. Prezentē novadu ne tikai Latvijā, 
bet arī ārvalstīs. Ļoti interesanta personība, ar kuru var parunāties. Ar šo treneri 
ir jālepojas. 
 
Mārim Dreižim 

Aktīvs, atsaucīgs, atbalsta skolēnus un tūrisma attīstību novadā. Pateicoties 
Mārim un viņa ģimenei, ir sakopts viens stūrītis Bārtas upes krastā pie tilta. 
Veicina novada iedzīvotāju, viesu un makšķernieku veselīgu atpūtu, tā radot 
novada atpazīstamību.  
 
Sabīnei Pūķei 

Par iniciatīvu, uzņēmību, uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu, rīkojot pasākumu 
„Nīca skan”. 
 
Modrītei Stūrei 

Kalnišķu un Skatres bērnus aktīvi iesaista pasākumos. Iepazīstina ar Dievu. 
Vada svētdienas skolu un darbojas ar bērniem, atbalsta trūcīgos. 
 
Gitai Vanagai 

Gita dara vairāk nekā paredz viņas amats Nīcas senlietu krātuvē. Gitas 
aizraušanās, dzīvā interese par novada vēsturi un tās saglabāšana ir nozīmīgs 
ieguvums mums un mūsu nākotnei. Ļoti daudz dara, lai apkopotu un saglabātu 
Nīcas novada ļaužu dzīvesstāstus, vēstures faktus, pagājuša gadsimta 
sadzīves priekšmetus, fotogrāfijas, avīzes. Izrāda interesi par katru apmeklētāju 
un piesaista tūristus. Palīdz izveidot ciltskoku.  
 
4. Nominantiem balvas  pasniegt saskaņā  ar  nomināciju  nolikumiem. 
 

10. 
Par Rudes sporta nama iekšējās kārtības noteikumiem 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Rudes sporta nama iekšējās kārtības noteikumus . 
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11. 

Par futbola treneru atalgojuma izmaiņām 

 

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 

8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

 

1. Izveidot amata štata vietu otram trenerim jauno futbolistu trenēšanai. 

2.  Noteikt atalgojumu otram  trenerim   par divu jauniešu grupu trenēšanu 603.- 

EUR apmērā mēnesī pirms nodokļu nomaksas. 

3. Noteikt atalgojumu trenerim   par divu jauniešu grupu trenēšanu un 2.līgas 

komandas trenēšanu 1044 EUR  apmērā mēnesī pirms nodokļu nomaksas. 

5. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgais ir Nīcas novada sporta darba 

organizators I.Kalējs. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veic domes izpilddirektors A.Šakals. 

 
12. 

Par Liepājas reģionālā Atkritumu apsaimniekošanas plāna 2014.-
2020.gadam izstrādes gaitu 

 
 Pamatojoties  uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 
 Liepājas reģionālo Atkritumu apsaimniekošanas plānu 2014.-
2020.gadam apstiprināt. 

 
13. 

Par sociālā dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu 
 
 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 173. 
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Par amatu vietu 
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Lai nodrošinātu „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 
statusa likumā”  noteiktās deputāta tiesības un ievērotu kārtību, kādā domes 
sēdē izskatāmi deputāta priekšlikumi un piezīmes, nepieciešams izveidot jaunu 
amata vietu, darbiniekam, kurš nodrošinātu deputātu iesniegto pieprasījumu 
reģistrēšanu, nosūtīšanu attiecīgajiem darbiniekiem vai amatpersonām, 
saprātīgā termiņā, sniegtu deputātam rakstveida atbildi par pieprasījumu 
izskatīšanas rezultātiem, rezultātu apkopošanu un pavairošanu. 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 7 

balsīm par, pret  nav, atturas 1 (A.PETERMANIS), 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Noraidīt  amata vietas  ’’Lietvedis’’ izveidošanu. 
 
 

15 
Par amata likmi 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Komunālajā pārvaldes  strādniekam  1 likmi, sākot ar 

2014.gada 10. novembri. 

2. Pirms līguma noslēgšanas izvērtēt terminētā līguma noslēgšanas 

iespējamību. 

 

16. 

Par Saistošo noteikumu Nr,  6 ‘’Par dzīvojamo māju palīgēku, ja 

palīgēkas platība pārsniedz  25 kv.m., neaplikšanu  ar nekustamā īpašuma  

nodokli Nīcas novadā’’  un Saistošo noteikumu Nr. 7 ‘’Kārtība, kādā  ar 

nekustamā īpašuma nodokli  apliek vidi  degradējošas, sagruvušas  vai  

cilvēku  apdraudošas būves Nīcas  novadā’’   precizēšanu 

 

Nīcas novada dome  vēlreiz  izskata  minētos  saistošos  noteikumus  un 

precizē tos saskaņā  ar VARAM  norādījumiem.  

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos  noteikumus: 

1.1. Nr. 6 ‘’Par dzīvojamo māju palīgēku, ja palīgēkas platība 

pārsniedz  25 kv.m., neaplikšanu  ar nekustamā īpašuma  

nodokli Nīcas novadā’’ , 

1.2. Nr.7  ‘’Kārtība, kādā  ar nekustamā īpašuma nodokli  apliek 

vidi  degradējošas, sagruvušas  vai  cilvēku  apdraudošas 

būves Nīcas  novadā’’ . 
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17. 

Par Liepājas apriņķa amatierteātru festivāla  

„Kamēr tu šo spēli spēlē” nolikumu 

 

 

 Pamatojoties  uz  likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 

8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 

 Nolikumu    apstiprināt. 

 
 

18. 
Par Bernātu pasta ēkas izsoli 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Izsolē  nepiedalīties . 
2. Uzdot izpilddirektoram noskaidrot Latvijas pasta darbības zemes zem ēkas 

iegūšanai no zemes īpašnieka. 
 

 
19. 

Par atļauju nocirst kokus 

 

 Nīcas novada dome izskata  vienas  personas  iesniegumu par koku un 

krūmu izciršanu divos  īpašumos. 

 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DONE   NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.174 . 
 

 
20. 

Par  Nīcas novada domes 15.09.2014. lēmuma Nr. 130 atcelšanu  
un  dzīvokļa  atsavināšanu 

 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 

DONE   NOLEMJ: 

 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 175. 
 

 
 
 
 

21. 
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Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 176 . 
 
 

22. 
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” iesniegumu 

 
         Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

     Piešķirt Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Spārīte’’ kanalizācijas 
šahtas ventilācijai izbūvei 543, 44 euro. 

 
 

23. 
Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 

 
Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Uzdot Nīcas novada Būvvaldei izvērtēt iesniegumā pausto un sniegt 

priekšlikumus turpmākai rīcībai. 
2. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram. 

 
 

 


