
 

 
Nīcas novada  domes  

2015. gada 11. maija  sēde 
 
 
 

1. 
Par Nīcas novada domes grāmatvedības uzskaites 

 un gada pārskatu par 2014.gadu 
  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Nīcas novada domes grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu par 2014.gadu 
apstiprināt. 

2. 
Par  īpašuma ‘’Pūre’’  izsoles rezultātiem 

   
DOME  NOLEMJ: 

  
1.      Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Pūre”, kadastra 
Nr. Nr. 64780100315, 2015.gada 23. aprīļa izsoles rezultātus   par  summu EUR 10100,-. 
2.      Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošu nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu. 
3.      Lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada pašvaldības izsoles komisijai. 
4.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Nīcas novada domes priekšsēdētājam. 
 
 

3. 
Par  līdzekļu pārvirzīšanu 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 2.punktu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Pārvirzīt 5000 eiro no izsolē  iegūtās  naudas  Nīcas novada  domes budžetā 
neparedzētiem izdevumiem . 

 

4. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 
 

Nīcas novada dome izskata  jautājumu  par  zemes  un īpašumu  jautājumiem: par 
zemes nodošanu īpašumā  bez  atlīdzības , par īpašumu atsavināšanu  un  atsavināšanas 
cenām. 

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

1. Apstiprināt  administratīvos  aktus  no  Nr.  94    līdz  Nr.103 ieskaitot. 
 
 
 



II. 
 

       Par zemes nomu 
 
1. Iznomāt pašvaldībai piederoša zemes īpašumus vai to daļas   10 (desmit) personām  bez  
apbūves tiesībām 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. 
2. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā noslēgt zemes nomas līgumus. 
 

5. 
Par zemes ierīcības projektiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
  Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 104 līdz   Nr. 110 ieskaitot. 

 
6. 
 

Par līdzekļu piešķiršanu  attīrīšanas dīķa nosēdumu dūņu izvešanai 
 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2. punktu atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt 2900.00 EUR apmērā  viena dīķa tīrīšanai. 

2. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 
 
 

7. 
 

Par  gājēju celiņa un apgaismojuma izbūve  
 Dārza ielā, Bārtas ielā, Skolas ielā 

   
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Atļaut veikt iepirkumu gājēju celiņa būvdarbu veikšanai projektā „Gājēju celiņa un 
apgaismojuma izbūve posmā, Dārza ielā, Bārtas ielā, Skolas ielā’’. 

2. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 
 

8. 
Par Nīcas novada domei piederošo nekustamo īpašumu –  

dzīvokļu daudzdzīvokļu mājās īres izmaksu paaugstināšanu 
 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, jautājuma  izskatīšana no 
domes sēdes darba  kārtības  izslēgta. 

 
 
 
 
 



9. 
Par līdzekļu piešķiršanu vējdēļu, jumta kores un skursteņu remontiem  

Skolas ielas 2 daudzdzīvokļu mājai 
 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2. punktu,  atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt 2200.00 EUR vējdēļu, jumta kores un skursteņu remontiem  remontdarbiem 
Skolas ielā 2 daudzdzīvokļu mājai. 
2.Izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 
10. 

Par zāles pļaušanas daudzdzīvokļu māju apkārtnē 
 maksas  noteikšanu 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14.(g) punktu, atklāti balsojot, ar 
6 balsīm par,  pret nav, atturas 2 (D.SIKSNA, S.PANKOKA), 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Noteikt maksu par 1 pļaušanas darba stundu 12.17 EUR ar šī gada1.jūniju. 

2. Uzlikt par pienākumu sabiedrisko attiecību speciālistei  nopublicēt minēto tarifu 
iedzīvotāju informēšanai Nīcas novada domes mājas lapā un Nīcas novada vietējā 
laikrakstā. 

3. Komunālās  pārvaldes vadītājam sagatavot informāciju  par sistēmu   darbu izpildei 
patērētā  laika  kontroles mehānismu. 

4. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 
 

11. 
Par daudzdzīvokļu māju Salnāji, Skolas iela 1 un Uzvaras 

  īres maksas paaugstināšanu 
 

  Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14. (b) punktu, atklāti balsojot, ar 
8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Informēt īrniekus par īres maksas paaugstināšanu, paziņojumu pievienot katra 
īrnieka maija mēneša komunālo maksājumu rēķinam. 

2. Uzlikt par pienākumu sabiedrisko attiecību speciālistei  maija mēnesī publicēt 
paziņojumu par īres maksas paaugstināšanu  Nīcas novada domes mājas lapā un 
Nīcas novada vietējā laikrakstā. 

3. Noteikt īres maksu ēkā ‘’Uzvaras’’  0.25 eiro par 1 kvm. 
4. Noteikt īres maksu ēkā ‘’Salnāji’’ 0.22 eiro par 1 kvm. 
5. Noteikt īres maksu ēkā Skolas iela 1, 0.34 eiro par 1 kvm. 
6. Nīcas novada domes juristei sagatavot esošai likumdošanai atbilstošus īres līgumus 

ar grozījumiem minēto daudzdzīvokļu māju īrniekiem. 

7. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 
 

12 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
  Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 111 līdz Nr.  119 ieskaitot. 



 

 

13. 
Par grozījumiem  nolikumā 

 ‘’Par Nīcas novada izglītības  iestāžu  skolēnu un skolotāju  
 mācību sasniegumu stimulēšanu  un  

naudas balvas piešķiršanu par līdzdalību mācību priekšmetu   
olimpiādēs, konkursos, sacensībās’’  

 

1. Grozīt  nolikumu (apstiprināts 14.04.2014. (protokols Nr. 6)  domes  sēdē )  „Par 

Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju mācību sasniegumu 

stimulēšanu un naudas balvas piešķiršanu par līdzdalību mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās”: 

      1.2.    papildināt  nolikumu  ar  4.5.1   punktu  un izteikt  to šādā  redakcijā: 

 

      ‘’ 4.5.1  Vispārizglītojošo skolu skolotāji saņem naudas balvu par katru iegūto 

vietu Nīcas novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, 

sacensībās ; 

 
 
 

Par ko    € 

1.vieta 7.00 

2.vieta       5.00 

3.vieta 3.00 

 

Sporta skolotājiem par skolēnu iegūtajām vietām, piešķirot naudas balvu, tiek piemērots 

koeficients 0,2.’’ 

 

1.2.   papildināt   nolikumu  ar  4.7 punktu un izteikt to šādā  redakcijā: 

„4.7. Nīcas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, 

pamatojoties uz novada izglītības speciālistes iesniegumu par īpašiem sasniegumiem 

ārpusskolas mācību un interešu izglītības darbā var ierosināt piešķirt Skolu 

administrācijas pārstāvim naudas balvu 10.00 - 50.00 eiro apmērā.’’ 

14. 

Par amata vietas izveidošanu 
  
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  

DOME NOLEMJ: 



1. Izveidot jaunu amata vietu „Airēšanas pulciņa treneris“, nosakot nepilnu likmi 
(sešas stundas nedēļā).  

 
       2. Noteikt pulciņa dalībnieka līdzdalības maksu mēnesī 7 (septiņi) euro apmērā. 

 

                                                                                                
15 

Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 
 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  120. 
 
 

16. 
Par pirmsskolas  izglītības iestādes ‘’Spārīte’’  

darba grafiku  š.g. 29. maijā 
 

  Saņemts  Pirmsskolas izglītības  iestādes ‘’Spārīte’’  vadītājas D.EGLĪTES 
iesniegums  ar lūgumu š.g. 29. maijā, kad    notiks  obligātās apmācības  grupas  bērnu 
izlaidums,  atļaut  noteikt  šādu  darba grafiku: 

7.30 -13.00 – darbinieku darbs  grupās, 
13.00 – vecāki  izņem bērnus  no iestādes, 
13.00-15.00 – telpu sagatavošana svētkiem 
14.00 -  bērnu vecāku pieņemšana  pie vadītājas, 
14.00 – izlaiduma grupas  bērniem svētku launags, 
15.00 – izlaidums Nīcas  kultūras namā. 
 
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
Akceptēt pirmsskolas  izglītības  iestādes  ‘’Spārīte’’ š.g.29. maija  darba  grafiku. 
 

17. 
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. 

 
18. 

Par nekustamā īpašuma - zemes vienības „Bērza pumpuri” 
 izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 
Pamatojoties uz Pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības „Bērza pumpuri” 

izsoles noteikumu 3.18.1. punktu un Nīcas novada domes 23.04.2015. izsoles komisijas 
nekustamā īpašuma „Bērza pumpuri” atsavināšanas protokolu Nr.1, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 
  
1.      Apstiprināt Nīcas novada domes 23.04.2015. Izsoles komisijas nekustamā īpašuma 
„Bērza pumpuri” atsavināšanas protokolu Nr.1 un atzīt nekustamā īpašuma -  zemes 



vienības „Bērza pumpuri” (Nīcas pagastā, Nīcas novadā, kadastra Nr. 64780100315, 
kadastra apzīmējums 64780100199) izsoli par nenotikušu.  
  

19. 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

 nekustamam  īpašumam „Bērzu pumpuri” 
 
 Atklāti balsojot, ar 8  balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 121. 
 

20. 
Par  vasaras nometnes  dalībnieku  

uzturēšanās izmaksām Rudes pamatskolā 
 

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

par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt vasaras nometnes izmaksas Rudes pamatskolā  vienam dalībniekam  

35.00 EUR. 

2. Dalības maksu ieskaitīt Nīcas novada kontā. 

21. 
Par Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas slēgšanu 

2015. gada  vasarā  
 
  Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Slēgt Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības  grupu  laikā  no 06.07.2015 līdz 
03.08.2015. 
2. Informēt bērnu vecākus  par grupas slēgšanas  laiku. 
 

22. 
Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 

  „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 
 Nīcas  novada administratīvajā teritorijā” 

 Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu, „Ģenētiski 
modificēto organismu aprites likuma” 22. panta otro daļu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav,         DOME  NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Nīcas  novada administratīvajā teritorijā”. 

2. Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības  ministrijai. 

3. Pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  
par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nīcas novada domei  informēt 
Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, 
Valsts augu aizsardzības dienestu, Rucavas novada domi, Grobiņas novada domi, 
Liepājas pilsētas domi. 


