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    Nīcas novada domes sēde 
12.01.2015. 

 
        

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 
 

 Nīcas novada dome izskata   zemes  un īpašumu jautājumus:  par adšu 
sakārtošanu Grīnvaltu un Pērkones  ciemos, par īpašumu  nosaukumiem, 
sadalīšanu, zemes  ierīcības projektu izstrādi,  zemes nodalīšanu 

transformatora  apakšstaciju  uzturēšanai,  zemes  nodošanu bez  atlīdzības 
dzīvokļu īpašniekiem, par zemes  nomas līgumiem ēku uzturēšanai, zemes  
nomas platību precizēšanu. 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos no Nr. 1  līdz  Nr. 16.1. ieskaitot. 
 

II. 

Par zemes nomu 

 

1. Iznomāt  pašvaldībai piederošus zemes īpašumus  24 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. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā noslēgt zemes nomas 
līgumu minētām personām. 

 
 

2.  
Par zemes ierīcības projektiem 

 

  Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.17  un Nr. 18. 
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3. 

Par saistošo noteikumu  precizēšanu 
 

 

1. Precizēt   2014.g. 10. novembra  Saistošos  noteikumus Nr.  9 ‘’Par aprūpes 
mājās  pakalpojumu’’ . 

2. Izdot 2014.g. 10. novembra  Saistošos  noteikumus Nr.  9 ‘’Par aprūpes 
mājās  pakalpojumu’’ .  

 
4. 

Par Nīcas jauniešu dienas nolikuma 

un izdevumu tāmes apstiprināšanu 

 

  Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas Jauniešu dienas nolikumu. 

2. Apstiprināt Nīcas Jauniešu dienas izdevumu tāmi . 

 

5. 

Par pašvaldības iespēju segt daļu no maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem personām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas 

ģimenes statuss un kuras dzīvo sociālajā mājā „Ārītes” Nīcas ciemā, 

Nīcas pagastā, Nīcas novadā 

  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti   balsojot, ar 

9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 

 

Nelemt par papildus daļas no komunālo maksājumu pakalpojumu segšanu 
personām, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss un 

kuras dzīvo sociālajā mājā Nīcas pagastā, Nīcas novadā, Nīcas ciemā „Ārītes”.  
 

 

6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

  Pamatojoties uz likuma” Par nekustamā īpašuma nodokli 9.pantu, 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 5.punktu un 26.panta 2.daļu, 

atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 

 
 Apstiprināt   administratīvos  aktus  no Nr.  19 līdz Nr. 25 ieskaitot . 
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7. 

Par autobusa Mercedes Benz ar v.n. FJ 5349 pārdošanu 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, 

ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt  Izsoles komisijas  06.01.2015  sēdes  protokolu. 
2. Pārdot autobusu Mercedes Benz ar v.n. FJ 5349   personai K.F par 

kopējo summu, kas sastāda 1210.00EUR (viens tūkstotis divi simti 
desmit eiro), ieskaitot PVN. 

3. Noslēgt pārdošanas līgumu ar pircēju. 

4. Uzdot juristei sagatavot pārdošanas līgumu. 
5. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram. 

 

8. 

Par Nīcas novada  ziemas sporta spēlēm 

 
  Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Nīcas novada Ziemas sporta  spēļu  nolikumu  apstiprināt. 
 

9. 

Par  dzīvokļu īres tiesību pagarināšanu 

 

  Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 

Administratīvos  aktus Nr.  26 .,  27. un 28   apstiprināt . 
 
      

10. 

Par sociālā dzīvokļa bezatlīdzības lietošanas (patapinājuma)  
līguma termiņa  pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 

4.punktu un 21.panta 14.punktu un  uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas konstatēto, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav , 
atturas nav,    

 
DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  29 . 
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11. 

Par  telpu  nomas  līguma pagarināšanu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma” „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 87.panta 2.daļu,   atklāti 

balsojot, ar  7 balsīm par, pret  1(R.ĀBELĪTE), atturas 1 (R.LATVENS), 
 

DOME  NOLEMJ: 

             
Aopstiprināt  administratīvo aktu Nr. 30.  

 
                                                          12.   

Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2015. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā un zvejas rīku izloz i 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā 
procesa likuma” 65.panta 2.daļu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret nav, 

atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nolikumu „Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas 
tiesību (zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
Nīcas novada teritorijā 2015. gadā’’ .  

2. Noteikt zvejas rīku izlozi - 2015.gada 20.februāris plkst. 14:00 Nīcas 
novada dome, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  

13. 

Par mencu nozvejas limitu privātpersonām 2015.gadā  
Baltijas jūras piekrastē 

 

 
 Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

     1.Akceptēt  mencu nozvejas limita 5 % apmērā no kopējā  mencu nozvejas 

        limita piešķiršanu    pašpatēriņa   zvejniekiem  2015. gadā. 
     2. Sadali veikt proporcionāli starp 22 zivju āķiem un 29 zivju tīkliem, uz  

   vienu zivju tīklu vai āķiem piešķirt 43 kg mencu nozvejas limitu 
 
 

14. 
Par  dotācijas piešķiršanu Kurzemes plānošanas reģionam 

 
 Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 

  
 1.Akceptēt   dotācijas  piešķiršanu 2015. gadā  Kurzemes plānošanas  

reģionam 1500.- euro  apmērā. 
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 2. Pilnvarot   domes  priekšsēdētāju    dotācijas  jautājumā   parakstīt  

attiecīgo  līgumu. 
15. 

Par budžetu 
 

Priekšlikumus  apstiprināt 
 

16 

 

Par Nīcas novada domes 2015. gada projektu konkursu 

 

  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 9 

balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada 2015. gada projektu konkursa nolikumu. 
2. Apstiprināt Nīcas novada 2015. gada projektu konkursa vērtēšanas komis ijas 

nolikumu. 
3. Apstiprināt Nīcas novada 2015. gada projektu konkursa vērtēšanas kritērijus. 
4. Apstiprināt Nīcas novada 2015. gada projektu konkursa veidlapas un 

dokumentus. 
Projekta konkursa kopējais budžets 2015.gadā sastāda 4300.00 EUR. 

 
17. 

Par  aizņēmumu Valsts  kasē 

invalīdu  pacelšanas platformas  iegādei 
Nīcas novada pašvaldības  

Nīcas ambulances vajadzībām 
 

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 27. punktu  un 

likuma ‘’Par pašvaldības budžetiem’’ 22. pantu, atklāti  balsojot, ar 9 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

 
1. Akceptēt invalīdu pacelšanas platformas iegādi Nīcas ambulances 

vajadzībām   kā  Nīcas novada pašvaldības prioritāro vajadzību. 

2. 2015.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR  22005,00 

(divdesmit divi tūkstoši pieci euro ) invalīdu pacelšanas platformas 

iegādei Nīcas ambulances  vajadzībām. 

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

4. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 
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18. 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Grobiņas novada domi par Liepājas 
rajona Sporta skolas administratīvās darbības nodrošināšanai 

nepieciešamo finansējumu 

 
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona 
Sporta skolas administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo 
finansējumu EUR 1508 (viens tūkstotis pieci simti astoņi euro) apmērā par 

2015. gadu. 
 


