
 
 
 
 

Nīcas novada domes  
2015. gada 9. marta sēde 

 

    
1. 

Zemes un īpašumu  jautājumi 
I. 

 Nīcas novada dome  izskata  īpašumu  un zemes  jautājumus: par  divu 
dzīvokļu īpašumu  apvienošanu,  nekustamo īpašumu atsavināšanu,  grozījumiem 
Nīcas novada domes   iepriekš  apstiprinātos/pieņemtos  lēmumos,  zemes  nomu, 
koku izciršanu, zemes  lietošanas mērķa  maiņu. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos   aktus  no  Nr.  46 līdz Nr.60. 
 

II. 
Par zemes  nomu  

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”’ 15. un 21.panta  

14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 6.p., 16.p.,17.p., un 18.punktu, kas nosaka, ka 
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: zemei lauku apvidos, kura tiek 
izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām – 0,5%. 

DOME NOLEMJ: 
1. Iznomāt  3 personām   pašvaldībai piederošus zemes īpašumus, kas atrodas Nīcas 
novada Nīcas  pagastā, 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 

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

DOME   NOLEMJ: 
 
Apstiprināt administratīvos   aktus  no nr. 61 līdz Nr.63. 

 
 
 
 
 



3. 
Par nodomu pagarināt aizliegumu 

 ģenētiski modificēto kultūraugu  audzēšanai Nīcas  novadā 
 
 2015. gada 10.martā beidzas  2010. gada 11.martā    apstiprināto  Saistošo  
noteikumu  Nr. 5 ‘’Ģenētiski modificēto  kultūraugu audzēšanas  ierobežojumi Nīcas 
novada administratīvajā teritorijā’’  darbība.  
 
 Nīcas novada  dome  uzskata, ka jāizmanto pašvaldības tiesības rīkoties 
likumā noteiktā kārtībā :  pasludināt novadu par brīvu no ģenētiski modificētiem 
organismiem, kā arī informēt sabiedrību  par to, publicēt paziņojumu par nodomu 
noteikt aizliegumu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Nīcas novada vēstis”, kā arī  
noteikt  iedzīvotāju priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņu  30  dienas  no 
paziņojuma publicēšanas brīža. Iebildumu neiesniegšana pašvaldības noteiktajā 
termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai. 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Ģenētiski  modificēto  
organismu  aprites likuma’’  22.panta 4.daļu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt  nodomu pagarināt aizliegumu  ģenētiski  modificēto  kultūraugu 
audzēšanai Nīcas novadā. 

2. Akceptēt  paziņojuma tekstu:  
„Nīcas novada dome paredz noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai visā Nīcas novadā uz beztermiņa laiku . Priekšlikumi un iebildumi 
iesniedzami Nīcas novada domē- Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā, līdz 2015.gada 30.aprīlim.” 

 
4. 

Par Sociālā dienesta   veidlapām 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 1.  Nīcas novada Sociālā dienesta  sociālās palīdzības  un  sociālo 
pakalpojumu darba  veikšanai  nepieciešamās  veidlapas  apstiprināt. 
 

5. 
Par Lielās Talkas konkursa “Atkritumu otrā dzīve jeb pastāvēs, kas 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Lielās Talkas konkursa “Atkritumu otrā dzīve jeb pastāvēs, kas 

pārmainīsies!” nolikumu. 

2. Apstiprināt Lielās Talkas konkursa “Atkritumu otrā dzīve jeb pastāvēs, kas 
pārmainīsies!” izdevumu tāmi. 



6. 
Par Darījumu ar lauksaimniecības  zemi  

 izvērtēšanas  komisijas veidlapu 
 

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

DOME NOLEMJ: 
 

1.  Darījumu ar lauksaimniecības  zemi  izvērtēšanas  komisijas veidlapu  
apstiprināt. 

 
7. 

Par  deklarētām  ziņām  par dzīvesvietu   
                                                              I. 
                                
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
 
 Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3. panta otro daļu, 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 79.pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  administratīvo  aktu  Nr.  64 . 
 

II. 
                                                                                                                                                                     
Par atteikumu deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanai 
 
 Pamatojoties uz  Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta otro daļu, 12.panta 
pirmās daļas 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 79.pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu Nr. 65 . 
 

8. 
Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 

 finansēto projektu atklātais konkursu 
 

 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,atklāti balsojot, ar 8 

balsīm par, pret  nav, atturas nav 

DOME  NOLEMJ: 

1. Uzdot Nīcas novada domes administrācijai izstrādāt tehnisko projektu esošā 

ielu apgaismojuma rekonstrukcijai. 

 

 

 

 

 



9. 
Par iesniegumu par IK juridiskās adreses reģistrēšanu 

 pašvaldībai piederošā dzīvoklī 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, 21.pantu un 
„Komerclikuma” 75.panta ceturto daļu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav,  
atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1.  Atļaut  dzīvokļa īrniekam  IK juridisko adresi reģistrēt pašvaldībai piederošā 
dzīvoklī . 

10. 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Viena skolēna izmaksas Nīcas novada izglītības iestādēs  apstiprināt . 
 

11.  
Par skolēnu dziesmu un deju svētkiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Atļaut saskaņā  ar  aprēķiniem/tāmi  pārcelt 3354,76 EUR no domes rezerves 
fonda projektu priekšdarbiem uz Nīcas vidusskolas budžetu tērpu izmaksām dalībai 
Dziesmu svētkos . 
 

12. 
Par būves publiskās apspriešanas rezultātiem 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu  Nr. 66 . 
 

13.  
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. 
 

14. 
Par  nekustamā  īpašuma parāda piedziņu 

bezstrīda  kārtībā   
 
 Pamatojoties  uz likuma ‘’Par nekustamā īpašuma  nodokli’’  9. panta otro daļu, 
likuma  ‘’Par  nodokļiem  un nodevām’’ 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu, 
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvo  aktu nr. 67 . 

15. 
Par  zemes  nomu mazdārziņa  vajadzībām 

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

1. Iznomāt  pašvaldībai piederoša zemes īpašuma daļu 400 kv.m. platībā,   kas 
atrodas Nīcas novada Nīcas  pagastā,  vienai personai 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. 

 

16. 

 Par  koku izciršanu  

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

 
Apstiprināt administratīvo aktu  Nr. 66 . 

17. 
Par zvejas  rīku izlozi 

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

DOME   NOLEMJ: 
 
 Akceptēt  2015.g.20. februāra  zvejas  rīku zvejošanai Baltijas jūras piekrastē  
un Liepājas ezerā  izlozes  rezultātus. 

 
 

 


