
 

 

 

 
 

1 

Nīcas novada domes 
2015.gada 13. aprīļa  sēde 

 
 

Zemes  un īpašumu  jautājumi 
 

I. 
 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu jautājumus par: grozījumiem 
iepriekšējos domes  lēmumos, zemes ierīcības  projektu apstiprināšanu , par 
nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā,  par ceļa uzņemšanu domes 
valdījumā, par zemes gabala ieskaitīšanu  rezerves zemes fondā, par zemes  
nodošanu bez  atlīdzības dzīvokļu   uzturēšanai, par īpašumu sadalīšanu  un 
nosaukumu piešķiršanu. 
 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 71 līdz Nr. 86 ieskaitot  
 

II. 
Par zemes nomu 
 
1. Iznomāt pašvaldībai piederošus zemes īpašumus  4  personām  bez apbūves 
tiesībām uz četriem gadiem saskaņā ar grafiskiem  pielikumiem. 
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. 

 
Par detālplānojuiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 87 un Nr. 88. 
 

Par  pirmsskolas  izglītības  iestādes ‘’SPĀRĪTE’’ 
darbu 2015. gada  vasarā 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
1.  Akceptēt  pirmsskolas izglītības „Spārīte”  darbu š.g. vasaras periodā: 
 - no 01. 07.2015 -  31.07.2015.  slēgt  visas grupas, (darbinieki atvaļinājumā, 
notiek plānoties  remontdarbi), 
 - no 01.07.2015. līdz 07.08.2015. slēgt  3.grupu ( garderobes un ēdiena 
sadales  telpu pārbūve, guļamistabas un rotaļu telpas  kosmētiskais  remonts). 
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Par maksas pakalpojumu veidu un to cenu apstiprināšanu 
Nīcas novada bibliotēkās un sabiedriskajos centros 

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

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt maksas pakalpojuma veidus un to cenas Nīcas pagasta bibliotēkā, Otaņķu 
pagasta bibliotēkā, Jūrmalciema sabiedriskās centrā un Kalnišķu sabiedriskajā centrā . 

 

MAKSAS PAKALPOJUMU VEIDI UN TO CENAS 

NĪCAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ, OTAŅĶU PAGASTA BIBLIOTĒKĀ,  

JŪRMALCIEMA SABIEDRISKAJĀ CENTRĀ UN KALNIŠĶU SABIEDRISKAJĀ 

CENTRĀ 

1. KOPĒŠANAS PAKALPOJUMI 

Apraksts Cena 
MELNBALTAM 
(EUR ar PVN) 

Cena 
KRĀSAINAM 
(EUR ar PVN) 

Teksts - A4 formāta 1 lappuse 0.07 0.30 

Teksts - A4 formāts no abām pusēm 0.14 0.60 

Attēls – A4 formāta 1 lappuse 0.17 0.60 

Attēls – A4 formāta 1/2 lappuse 0.09 0.30 

Teksts - A3 formāta 1 lappuse 0.14 0.60 

Teksts - A3 formāts no abām pusēm 0.28 1.20 

Attēls – A3 formāta 1 lappuse 0.34 1.20 

Attēls – A3 formāta 1/2 lappuse 0.17 0.60 

2. DATORIZDRUKAS 

Apraksts Cena 
MELNBALTAM 
(EUR ar PVN) 

Cena 
KRĀSAINAM 
(EUR ar PVN) 

Teksts - A4 formāta 1 lappuse 0.13 0.45 

Attēls – A4 formāta 1 lappuse 0.30 0.75 

Attēls – A4 formāta 1/2 lappuse 0.15 0.38 

3. SKENĒŠANA 

Apraksts Cena (EUR ar PVN) 

Skenēšana ar informācijas saglabāšanu 
elektroniskā formā – A4 formāta 1 lappuse 

0.25 

4. MAKSA PAR IZSNIEGTO GRĀMATU UN CITU INFORMĀCIJAS 

NESĒJU IZMANTOŠANU ILGĀK PAR NOTEIKTO LAIKU 

Apraksts Cena (EUR ar PVN) 

Kavējuma maksājums saskaņā ar Latvijas 
centralizēto bibliotēku sistēmu ALISE 4i  

0.01 EUR x 1 grāmata x dienas 
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Par Nīcas novada   domes  īpašumu   

“Kalnišķu mežs”’   un “’Alkšņu mežs”  cirsmu izsoli 
 

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 6.panta 
2.daļu un 10.panta  1.,2.daļu, Nīcas novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē kustamo īpašumu – Nīcas novada Kalnišķu un  Alkšņu 
mežu 15 (piecpadsmit) cirsmu izstrādes izsoles tiesības. 
2. Noteikt izsoles sākuma cenu un izsoles soli katrai cirsmai atsevišķi, skatīt tabulu 
Nr.1: 
 
Tabula Nr.1, Kalnišķu mežs 

Cirsmas 
Nr. 

Nogabala 
Nr. 

Nosacītā cena 
bez PVN 

(EUR) 

Izsoles 
nodrošinājums 

10% (EUR) 

Izsoles solis 
(EUR) 

 

1. 6 7480 748 100 

2. 7, 1 7420 742 100 

3. 11 9970 997 150 

4. 23; 22 4380 438 50 

Tabula Nr.2 Alkšņu mežs 

5. 14.1;20 10770 1077 150 

6. 26 8410 841 100 

7. 4 2630 263 50 

8. 13 8800 880 100 

9. 17 5450 545 100 

10. 39 840 84 50 

11. 44 360 36 20 

12. 42 5330 533 100 

13. 35 7920 792 100 

14. 6;10.1 6897 690 100 

15. 15 1130 113 100 

 
4.Apstiprināt izsoles komisiju: 
                                                4.1.Andrejs ŠAKALS 
         4.2. Anda VEIDELE 
         4.3. Līga ROGA 
5. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Andreju ŠAKALU. 
6. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes  juristi Ivetu TUMAŠČIKU. 
7. Apstiprināt meža cirsmu izstrādes tiesību izsoles noteikumus. 
8. Noteikt izsoles datumu – 2015.gada 14. maijā  plkst. 14.00 Nīcas novada domes 14. 
kabinetā. 
9. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 
2014.gada 14. maija   plkst. 12.00. 
10. Izsludināt izsoli laikrakstos Kurzemes  vārds ,  oficiālajā izdevumā ‘’Latvijas 
Vēstnesis, Nīcas novada domes  informatīvajā izdevumā  ‘’Nīcas vēstis’’, kā arī Nīcas 
novada domes mājas lapā www.nica.lv. 
 
 

 
 
 

http://www.nica.lv/
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Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 
            
 Atklārti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.  89 . 
 
 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus Nr.90 un Nr. 91 . 
 

 
Par Nīcas novada simboliku 

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

DOME NOLEMJ: 
 
 1. Apstiprināt Saistošos noteikumu  Nr. 4  „Par Nīcas novada simboliku” un tā 
grafiskos pielikumu – „Nīcas novada stilu veidojošie elementi”. 
 2. Apstiprināt  Nīcas novada domes korporatīvā stila objektu  sarakstu. 
 

 
Par  amatu  vietām 

 
I. 

Par amata vietas likvidēšanu 
 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot, ar  9 

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

 
1. Likvidēt amata vietu „Būvinženieris“ , svītrojot to no Amatu saraksta. 

II. 
Par amata vietas izveidošanu  

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 9 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Izveidot jaunu amata vietu „Bibliotekāre“ ( izmantos  aizvietojot  bibliotekāri  viņas 
prombūtnes laikā) 

 
Par amatu saimes un amata līmeņa izmaiņām 

 
Pamatojoties uz 06.01.2015. Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 6 

grozījumi MK 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību 
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institūciju amatu katalogs“ ir izdarīti grozījumi amatu saimes līmenī un līmeņa 
raksturojumā. Darba grupa, izpilddirektora vadībā, izskatīja un veica izmaiņas 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku amatu sarakstā atbilstoši MK noteikumu 
grozījumiem.  

 
  Pamatojoties likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 

par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības grozītos  amatu saimju sarakstus. 
  PIELIKUMS 

 
Par dzīvojamo telpu atsavināšanu 

 
 Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.pantu 1. 
un 2. punktiem, un likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu 17.d., atklāti balsojot, ar 9 
balsīm par, pret nav, atturas  nav,  

 
DOME NOLEMJ: 

 
  Apstiprināt   administratīvo  aktu  Nr. 92 . 
 

 
Par Nīcas novada ģimeņu sporta svētkiem  

 
          Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu  , atklāti balsojot, ar 9 
balsīm par , pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Ģimeņu  sporta  svētku  nolikumu  apstiprināt. 
  

Par  detālplānojuma nekustamajam īpašumam 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu Nr.93 (lēmums un saistošie noteikumi Nr. 3  
pielikumā). 

 
 

Par Nīcas novada domes Iepirkuma komisijas atskaiti  
par veiktajiem iepirkumiem 2014. gadā 

 
  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Iepirkumu komisijas pārskatu par tās darbību 2014.gadā akceptēt.  
 
 

Par izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 3.pantu, atklāti balsojot, ar 9 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
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DOME  NOLEMJ: 
 
Priekšlikumus  atbalstīt 
 
 

Par Nīcas mūzikas skolas direktores iesniegumu 
   
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 1. Piešķirt flīģeļa iegādei 6000,- EUR Nīcas mūzikas skolas un Nīcas kultūras 
nama vajadzībām no Attīstības nodaļas rezerves fonda. 

 
 

18. 
Par konkursu „Sporto visa klase” 

  

1. Atbalstīt Nīcas vidusskolas administrācijas, sporta skolotāju, 2.klases audzinātājas 

un vecāku ierosinājumu un  piedalīties LOK organizētajā skolu projektā „Sporto visa 

klase”   un iesniegt pašvaldības pieteikumu līdz 2015.gada 27.aprīlim. 

 
19. 

Par aizņēmumiem projektu īstenošanai 
 

I. 
Par aizņēmumu Valsts Kasē Nīcas novada domes projekta „Zema enerģijas 

patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā” realizācijai" 
 

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

1. Ņemt aizņēmumu valsts kasē EUR 2 101 515,51 apmērā projekta „Zema 
enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā” 
būvniecības procesa nodrošināšanai.  

 
2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 30 (trīsdesmit) gadi, ar atlikto 

maksājumu uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

II. 
Par aizņēmumu katlu mājas pārbūvei (rekonstrukcija) Saules ielā 4 un noliktavas 

pārbūvei (rekonstrukcija) pašvaldības īpašumā ”Cukuri” 
 

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

 
1. 2015.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 1 390 000,00 

(vienu miljonu un trīs simti deviņdesmit tūkstošus euro) katlu mājas 

energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projektam Nīcas novada pašvaldībā. 
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2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 30 (trīsdesmit) gadi, ar atlikto 

maksājumu uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

Par  izdotām izziņām  par  pirmpirkuma tiesībām 
 
 Akceptēt  Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem 
īpašumiem  izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no 
pirmpirkuma  tiesībām. 

Par zīmēm pieejai pludmalei 
 

  
1. Sagatavotās zīmes (ar visiem brīdinājumiem) izvietojot  pie  pludmalē  izvietotajām 
ģērbšanās kabīnēm. 
2. Biežāk lietoto ceļu/ taku galos pludmalē tuvāk kāpām ar skatu/ rakstu uz jūras pusi 
izvietot  brīdinājuma  zīmes  par   jūrā  iespējamām straumēm un  bedrēm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


