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Nīcas  novada domes 

2015. gada 8. jūnija  sēde 
 
 

1. 
Zemes  un īpašumu jautājumi  

I. 
 

 Nīcas novada dome izskata zemes  un īpašumu  jautājumus : par īpašumu 
sadalīšanu un nosaukumu  piešķiršanu  (‘’Mazpeļņi’’, ‘’Smilkši’’, ‘’Jaunreiņi’’, 
‘’Laimesbrieži’’), par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu(‘’Brīzes’’), par   
īpašuma  ‘’Ķesti’’   atsavināšanu, par zemes  nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu 
uzturēšanai. 
 
 Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav  atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos  aktus    Nr. 124, 125, 126, 127, 128, 129,  un  131. 
 

II. 
Par zemes nomu 
 
1. Iznomāt  pašvaldībai piederoša zemes īpašumus  vai to daļas    astoņām 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 līgumus. 
 
 

2. 
Par zemes ierīcības projektiem 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.  132, 133 un 134  . 

 

3. 
Par Saistošo noteikumu Nr. 5 

‘’Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas  ierobežojumi 
Nīcas novada administratīvajā  teritorijā’’ 

precizēšanu 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
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1. Precizēt  un izdot  saistošos  noteikumus  Nr.5  ‘’Ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanas  ierobežojumi  Nīcas novada administratīvajā  teritorijā’’.   

 
 

4. 
,,Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

audžuģimenēm un aizbildņiem” 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Saistošo noteikumu projektu apstiprināt  un nosūtīt  Vides aizsardzības un 
reģionālās  attīstības  ministrijai atzinuma saņemšanai. 

 
 

5. 
Par līdzekļu piešķiršanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Rast iespēju piešķirt Nīcas lauku ambulancei 465.85 EURO invalīdu pacēlāja 
ikmēneša apkopes pakalpojuma nodrošināšanai no līdzekļiem no attīstības nodaļas 
budžeta. 

6. 
Par skolēnu apbalvošanu 

 
1.  Apstiprināt Nīcas  vidusskolas un Rudes pamatskolas administrāciju priekšlikumus. 

 
7. 

Par komandējuma noformēšanas noteikumiem 
  
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 

73.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 41.panta pirmās daļas 
2.punktu, 12.10.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 969 „Kārtība, kādā 
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi“, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā noformējami komandējumi Nīcas 

novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem“ . 
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8. 
Par Nīcas novada domes 2014. gada publisko pārskatu 

 
     Nīcas novada domes administrācija  ir sagatavojusi  2014. gada  Nīcas novada 
domes  publiskā  pārskata  projektu. 

Publiskajā  pārskatā iekļauj  informāciju  par iestādes struktūru, galvenajiem 
uzdevumiem un prioritātēm, par gada laikā notikušajām būtiskajām izmaiņām,  
darbības rezultātiem un to izvērtējumu , pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem,  
kontroles  sistēmu, komunikācijas  uzlabošanu ar  sabiedrību  , par finansu līdzekļiem  
un to izlietojumu, par personāla  izglītošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, iestādes   
finansu  saistībām, u.c.  

Pašvaldības pārskatā ietver likuma „Par pašvaldībām” 72.pantā noteikto 
informāciju un  pārskatu par  2014. gadu sagatavo līdz 2015.gada 1.jūlijam. 

 

 Pārskatā iekļautā informācija balstās uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un 
analizējamiem rādītājiem. Rādītājus iekļauj pārskata tekstā un izmanto, lai  raksturotu 
padarītā darba apjomu, rezultātu, efektivitāti vai ietekmi. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,  atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas novada domes  2014. gada  publisko pārskatu   apstiprināt. 
2. 2014. gada  publisko pārskatu nosūtīt  Vides aizsardzības  un reģionālās  attīstības  
ministrijai un Nacionālai bibliotēkai. 

 
 

9. 
Par airēšanas  grupas  darbību 

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

DOME   NOLEMJ: 
1. Apstiprināt: 
 1.1.  Līgumu  par  airēšanas  grupas  programmas  realizāciju 
 1.2.  Airēšanas  grupas dalībnieku un treneru  drošības  un  kārtības  
noteikumus 
 1.3. Noteikumus  ‘’Par dalības maksu Nīcas novada airēšanas  grupā’’ 

 
 

10. 
Par Zvejnieku svētku Jūrmalciemā  

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

DOME   NOLEMJ: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
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1.  Zvejnieku svētku Jūrmalciemā sporta spēļu nolikumu  apstiprināt . 
 

11. 
Par Melleņu lasīšanas čempionāta 

nolikuma un pasākuma izdevumu tāmes apstiprināšanu 
  
 Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot, ar 9 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Melleņu lasīšanas čempionāta nolikumu, nosakot dalībniekiem 

dalības maksu 3.00 EUR apmērā; 

2. Apstiprināt Melleņu lasīšanas čempionāta izdevumu tāmi. 

 
12. 

Par Nīcas novada domes   2014.gada 18.augusta  
 lēmumu Nr.121 (protokols Nr.11., punkts Nr.15). 

 
 Apstiprināt   administratīvo aktu  Nr. 135 

13 
Par mācību stipendijām 

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

balsīm par, pret  nav, atturas nav,  S.PANKOKA  balsošanā  nepiedalās,  
DOME  NOLEMJ: 

 
Nolikumu „Stipendiju piešķiršanas kārtība Nīcas novada  Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu 
izglītojamajiem” apstiprināt . 
 

14. 
Par izmaiņām  ‘’Novada ainavas veidošanas un  

sakoptas vides uzturēšanas  komisijā ‘’ 
 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, atklāti 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Komisijas  sastāvā  apstiprināt  Lieni OTAŅĶI. 
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15.  
Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  

izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 
 Atklāti balsojot, ar 9 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. 
 

16. 
Par  izmaiņām  Nīcas novada domes 

pastāvīgo  komiteju sastāvos 
 

 Atklāti balsojot, ar   balsīm par, pret  nav, atturas  nav, balsošanā  nepiedalās 
R.LATVENS ,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Izslēgt deputātu Renāru LATVENU  no  domes pastāvīgās Finanšu, attīstības, 

būvniecības  un teritorijas  plānošanas  jautājumu  komitejas. 
2. Ievēlēt deputātu Renāru LATVENU domes  pastāvīgās   Sociālo, izglītības, 

kultūras  un sporta  jautājumu  komitejas sastāvā. 
 
 Domes sēdi vada  priekšsēdētāja  vietniece  Inguna LĪBEKA. 

 
17. 

Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA  kārtējo atvaļinājumu 
 
             Sēdi vada  priekšsēdētāja  vietniece  I.LĪBEKA 
 
 Nīcas novada dome izskata  jautājumu par  domes priekšsēdētāja 
A.PETERMAŅA kārtējo atvaļinājumu . 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, A.PETERMANIS 
balsošānā  nepiedalās. 

DOME  NOLEMJ: 
 

 1.  Piešķirt domes priekšsēdētājam atvaļinājumu   no 25.06.2015    līdz  
08.07.2015. un   no 15.07.2015  līdz 04.08.2015. 
 
 
 


