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Nīcas novada domes
2018. gada 12. februāra sēde (protokols Nr. 3)
Sēdē piedalās:
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja vietniece
Inguna LĪBEKA, deputāti Renārs LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE, Daina SIKSNA, Ainars
SĪKLIS, Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS
Nīcas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita ŠIME, Nīcas
vidusskolas direktore Lāsma PETERMANE, vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni, skolotāji un
tehniskie darbinieki, Nīcas vidusskolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš DĀLE
Sēde notiek Nīcas vidusskolā

Sēdi vada : Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Sēdi protokolē: Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA

Nīcas vidusskolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš DĀLE prezentē 29.01.2018.
skolas padomes pārstāvju tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem .

Darba kārtība:
1.Par detālplānojuma nekustamam īpašumam “Jaunzeltiņi”, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas
novadā atcelšanu
2.Par detālplānojuma grozījumiem nekustamam īpašumam „Jaunzeltiņi” (kad.Nr.6478 001
0016) Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā
3.Par nekustamā īpašuma „Jaunzeltiņi’’ sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
4.Par nekustamā īpašuma „Jaunbalči’’ sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
5.Par nekustamā īpašuma „Piķeļi’’ sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi
6.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam „Upmalas”
7.Par nekustamā īpašuma „Kadiķīši” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
8.Par Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu
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9.Par saimniecības darbiem Rudes pamatskolā
10. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) koordinētajā projektā “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”
11. Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā projektu konkursā “Mūzikas un
dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
12. Par amata likmi
13. Zemes un īpašumu jautājumi
14. Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izmantošanas izvērtēšanai izdotām izziņām
15. Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2018. Gadā Baltijas jūras piekrastē
un Liepājas ezerā
16. Par daudzdzīvokļu mājas “Teikas”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā pārvaldīšanas
tiesību nodošanu
17. Par Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalību Luksemburgas latviešu folkloras kopas
„Dzērves” jubilejas pasākumu koncertos
18. Par Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem
19. Par mācību maksas pārrēķinu
20. Par Otaņķu senlietu krātuvi
21. Par atļauju nocirst kokus
22. Par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa nolikumu
23. Par pašvaldību savstarpējiem
pakalpojumiem 2018.gadā

norēķiniem

par

izglītības

iestāžu

Papildus jautājums
Balsojums- par 9 balsis, pret nav, atturas nav
24. Par mācību maksas pārrēķinu futbola grupā
1.
Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam
‘’Jaunzeltiņi’’, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atcelšanu

sniegtajiem
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Pamatojoties uz 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
29.pantu un „Administratīvā procesa likuma” 83.panta pirmo daļu, ( balsojums - par 9 balsis,
pret nav, atturas nav),
DOME NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.4 „Par Nīcas novada domes 2012.gada 8.marta saistošo
noteikumu Nr.11. „ Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunzeltiņi”
(kad.Nr. 6478 001 0016) Nīcas novada, Nīcas pagastā, Grīnvaltos, grafisko daļu
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem‘’ atzīšanu par spēku zaudējušiem”
(lēmums Nr. 14).
2.
Par detālplānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam
‘’Jaunzeltiņi’’, Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, atcelšanu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 15.
3.
Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunzeltiņi’’ sadalīšanu
un zemes ierīcības projekta izstrādi
Pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 65.panta pirmo daļu, “Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministra kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’
16.1.punktu, 18.punktu, reglamentē Nīcas novada domes 14.04.2014. saistošie noteikumi
Nr.3 „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013. -2025.gadam”, Zemes ierīcības likuma
5.panta 1. punkts, 8.panta pirmās daļas 1.punkts, 10.pants, 22.pants, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 16 un zemes ierīcības projekta nosacījumus .
4.
Par nekustamā īpašuma ‘’Jaunbalči’’ sadalīšanu
un zemes ierīcības projekta izstrādi
Pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 65.panta pirmo daļu, “Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministra kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’
16.1.punktu, 18.punktu, reglamentē Nīcas novada domes 14.04.2014. saistošie noteikumi
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Nr.3 „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013. -2025.gadam”, Zemes ierīcības likuma
5.panta 1. punkts, 8.panta pirmās daļas 1.punkts, 10.pants, 22.pants, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 17 un zemes ierīcības projekta nosacījumus .
5.
Par nekustamā īpašuma ‘’Piķeļi’’ sadalīšanu
un zemes ierīcības projekta izstrādi
Pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 65.panta pirmo daļu, “Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 2006.gada
20.jūnija Ministra kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība’’
16.1.punktu, 18.punktu, reglamentē Nīcas novada domes 14.04.2014. saistošie noteikumi
Nr.3 „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013. -2025.gadam”, Zemes ierīcības likuma
5.panta 1. punkts, 8.panta pirmās daļas 1.punkts, 10.pants, 22.pants, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumi Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 18 un zemes ierīcības projekta nosacījumus .
6.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam ‘’UPMALAS’’
Nīcas novada domē 05.02.2018 saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Metrum
L”, reģistrācijas numurs 40103947563, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-4, Rīga, iesniegums
lēmuma pieņemšanai par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašumā.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 19.
7.
Par nekustamā īpašuma „Kadiķīši” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums’’ 9.panta pirmo daļu,
19.panta pirmo daļu, 2006.gada 20.jūnija Ministra kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība’’ 16.1.punktu, 18.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 20.
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8.
Par Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas
novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret 1 (T.ŠĒFERS), atturas nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas skolotāju palīga mēnešalgu
475,00 EUR (četri simti septiņdesmit pieci eiro 00 centi), pirms nodokļu nomaksas ar
01.02.2018.
9.
Par saimniecības darbiem Rudes pamatskolā
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas
novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret 1(T.ŠĒFERS), atturas nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt papildus amata pienākumus no 01.02.2017.-30.06.2018. komunālās pārvaldes
darbiniekiem A.Čirkšim, N.Brīvulim, Ē.Grockim.
2. Palielināt mēnešalgu komunālās pārvaldes darbiniekiem ar 01.02.2018.-30.06.2018.
10.
Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) koordinētajā projektā “Piekrastes
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”
L.PAKULE-KRŪČE
Atklāti balsojot, art 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu Nīcas novada pašvaldībai kā sadarbības
partnerim nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu
realizēšana”, kura ietvaros paredzēts uzstādīt vairākus labiekārtojuma elementus Nīcas
novada pludmales zonā.
11.
Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā projektu konkursā “Mūzikas un
dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana” mērķis ir nodrošināt mūzikas un dejas mākslas izglītības izcilību un
starptautisku konkurētspēju, veidojot un uzlabojot mūzikas un dejas mākslas izglītības
iestādēm nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi.
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu jauna pianīna iegādei Nīcas mūzikas skolai un
nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības iestādes “Nīcas mūzikas skolas” budžeta vismaz
10% apmērā no kopējām projekta izmaksām.
12.
Par amata likmi
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas
novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt finanšu ekonomistei normālo darba laiku - 40 stundu darba nedēļu (1 likme)
ar 2018.gada 1.februāri.

13.
Zemes un īpašumu jautājumi

1. Par zemes nomu
Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošo noteikumu
Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes
nomu” 7., 9., 13., 22.1. punktiem, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”’ 21.panta
14.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Grozīt 23.11.2015.noslēgtā zemes nomas līgumā norādīto nomāto zemes platību no 400
kv.m uz 200 kv.m, pārējos līguma nosacījumus nemainot.
2. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas noslēgt
sagatavotos grozījumus zemes nomas līgumam.
2. Iznomājamā lauksaimniecības zeme Nīcas novadā (bez apbūves tiesībām)*

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem
noteikumiem Nr.8

“Par Nīcas novada pašvaldības

neapbūvētas lauksaimniecībā

izmantojamās zemes nomu” 10.punktu, Nīcas novada dome apstiprināt
iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas un Otaņķu pagastā).

sarakstu ar
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Nr.
p.k.

Nosaukums un
pagasts

1.

“Pašvaldība “
Nīcas pagasts

Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums
6478 010
0169

2.

“Rudes dārzi”
Otaņķu pagasts

6480 007
0089

Nomājamā platība
ha vai kv.m. (vairāk
vai mazāk dabā
pārmērot )
200 kv.m

100 kv.m ( Nr.3)

Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis

Zemes
gabala
piederība

Kods 0101 - zeme, uz
kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecībamazdārziņu vajadzībām
Kods 0101 - zeme, uz
kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecībamazdārziņu vajadzībām

Pašvaldības
piekritīga
zeme

Pašvaldības
piekritīga
zeme

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā.
2.Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk
kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas
pašvaldības izdevumā „Nīcas novada vēstis”(februāris).
*zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas
3.
Par lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanu īpašumam „Zanišķi”,
Bernāti, Nīcas pagastā, Nīcas novadā
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 664
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas un nomas
maksas aprēķināšanas kārtību’’ 5., 9 .p., atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas
nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 23.

Par zemes lietošanas mērķi īpašumam
“ Tilti”, ( kadastra Nr.6480 007 0051)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18., pantu, 21. pantu un likuma “ Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 21.
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Par zemes lietošanas mērķa maiņu
īpašumam “ Caurumi”, ( kadastra apz.6478 019 0116)
Nīcas novada dome 17.01.2018. saņēmusi Elenas AZOVSKAYAS, personas kods
011163-10815, dzīvojošas M.Ķempes ielā 13-67, Liepājā, iesniegumu ar lūgumu nekustamam
īpašumam “Caurumi”, Jūrmalciems, Nīcas pag. Nīcas novads, kadastra apzīmējums 6478 019
0116, 0,59 ha platībā mainīt zemes lietošanas mērķi – zem ēkām atstāt esošo - individuālo
dzīvojamo māju apbūvi un pārējo mainīt uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18., pantu , likuma “ Par pašvaldībām” 21.pantu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 22 .

Par apmedīšanas tiesību nodošanu

Pamatojoties uz Medību likuma 29.pantu otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 22.
jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, likuma “ Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot, art 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Noslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu biedrībai Mednieku klubam “ Mežinieki”
reģ. Nr.40008052405, valdes priekšsēdētāja Antona BROKA personā uz 5 gadiem.
2.Pilnvarot domes izpilddirektoru parakstīt līgumu par medību tiesību nodošanu.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Īpašuma nosaukums/
zemes vienība
Jūraskāpas
Avotieni
Bernātu parks
Piejūras parks
Irbenāji
Zirnīši
Dravenieki
Bernātu iela 1
Bernātu iela 2
Bernātu iela 3
Bernātu iela 4
Bernātu iela 5
Bernātu iela 6
Bernātu iela 7
Bernātu iela 8
Bernātu iela 9

Kadastra
numurs/apzīmējums
6478 008 0368
6478 008 0082
6478 008 0025
6478 008 0609
6478 008 0479
6478 008 0478
6478 008 0108
6478 008 0388
6478 008 0400
6478 008 0399
6478 008 0398
6478 008 0397
6478 008 0396
6478 008 0392
6478 008 0394
6478 008 0393

Kopējā platība
(ha)
13,46
22,7
25,4
15,36
0,438
0,6184
4,2
0,241
0,27
0,374
0,317
0,297
0,468
0,438
0,361
0,257

Piezīmes

nomnieki

Nomnieks
Nomnieks
Nomnieks

9
17.
18.
19.

Bernātu iela 10
Starpgabals
Starpgabals

6478 080 0395
6478 008 0608
6478 016 0111

0,245
0,17
0,93

Dzelzceļa un ceļa
joslā

14.
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.

15.
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai
2018. gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
A.SĪKLIS
Nīcas novada dome izskata iesniegumus par zvejas nomas tiesībām 2018. gadā
Liepājas ezerā un Baltijas jūras piekrastē.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, balsošanā nepiedalās
I.LĪBEKA un T.ŠĒFERS,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 24.
16.
Par daudzdzīvokļu mājas “Teikas”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā,
pārvaldīšanas tiesību nodošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. un 51.pantu, atklāti balsojot, ar 9
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nodot nekustamā īpašuma - ēkas un zemes gabala Rudē, “Teikās”, kadastra Nr.
64800070072, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Rudes Teikas”, reģ. Nr.
40008271997 parakstot nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu.
2. Pēc lēmuma 1.punktā norādītā pieņemšanas – nodošanas akta par pārvaldīšanas tiesību
nodošanu saņemšanas, īpašumu Rudē, “Teikās” izslēgt no Nīcas novada pašvaldības bilances.
3. Nekustamā īpašuma nodošanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai
apstiprināt domes komisiju šādā sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Šakals, domes izpilddirektors,
3.2. komisijas locekļi –
Aigars Veiss, komunālās pārvaldes vadītājs,
Normunds Brīvulis, komunālo pakalpojumu daļas vadītājs.
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4.
Uzlikt par pienākumu biedrībai „Rudes Teikas”, reģ. Nr. 40008271997 viena mēneša
laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas noslēgt
līgumu ar Nīcas novada domi par neprivatizēto un Nīcas novada pašvaldībai piederošajiem
diviem dzīvokļiem Nr.8 un Nr.22, kas atrodas “Teikās”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā
apsaimniekošanu.
5. Lēmumu nosūtīt biedrībai „Rudes Teikas”, reģ. Nr. 40008271997, juridiskā adrese “Teikas”
– 17, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, LV-3475.
17.
Par Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalību Luksemburgas latviešu folkloras kopas „Dzērves”
jubilejas pasākumu koncertos
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa 13 dalībnieku dalību Luksemburgas latviešu
organizētajos pasākumos š.g. 3.-5.martam Luksemburgā, apmaksājot aviobiļetes par
kopējo summu EUR 1274,89 apmērā.
2. Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa vadītājai S.Pētersonei pēc atgriešanās iesniegt Otaņķu
tautas nama vadītājai I.Šalmai atskaiti par dalību Luksemburgas latviešu organizētajos
pasākumos, kā arī lidmašīnas biļešu pasakņu un iesēšanās kartes.
18.
Par Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbiem
R.KALĒJS, L. PETERMANE, T.ŠĒFERS
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Ņemt aizņēmumu valsts kasē līdz EUR 338 300,00 (trīs simti trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs
simti eiro un 00 centi) apmēram Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas remontam.
Aizņēmumu plānot uz 30 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
19.
Par mācību maksas pārrēķinu
19.1.
Pamatojoties uz bērnu vecāku iesniegumiem, treneru ziņojumiem par nodarbību
apmeklējumu un Civillikuma 1862.pantu, kas nosaka, ka katram kreditoram ir tiesība
atteikties no sava prasījuma, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
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1. Veikt mācību maksas pārrēķinu un atteikties no prasījuma tiesības pret
vienu
personu.
2. Veikt mācību maksas pārrēķinu un atteikties no prasījuma tiesības pret vienu
personu.
3. Nīcas novada domes grāmatvedībai veikt pārrēķinus.
19.2.
Pamatojoties uz bērnu vecāku iesniegumu, treneru ziņojumiem par nodarbību
apmeklējumu un Civillikuma 1862.pantu, kas nosaka ka katram kreditoram ir tiesība
atteikties no sava prasījuma, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Veikt mācību maksas pārrēķinu un atteikties no prasījuma tiesības
personu.
2. Nīcas novada domes grāmatvedībai veikt pārrēķinus.

pret

vienu

20.
Par Otaņķu senlietu krātuvi
Deputāti izskata Otaņķu senlietu krātuves attīstības programma 2018.-2020. gadam .
Pamatojoties uz likuma ‘’ Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot nepilna laika amata vietu „Otaņķu senlietu krātuves” vadītāja .
21.
Par atļauju nocirst kokus
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr. 309 „Noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža’’., „Meža likuma” 3.panta 4.daļu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 25.
22.
Par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa nolikumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkursa nolikumu apstiprināt.
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23.
Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.gadā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas mēnesī Nīcas novada pašvaldības izglītības iestādēs
no 2018.gada 1.janvāra.
24.
Par mācību maksas pārrēķinu futbola grupā
Pamatojoties uz bērnu vecāku iesniegumu, treneru ziņojumiem par nodarbību
apmeklējumu un Civillikuma 1862.pantu, kas nosaka ka katram kreditoram ir tiesība
atteikties no sava prasījuma, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Veikt mācību maksas pārrēķinu un atteikties no prasījuma tiesības pret vienu personu.
2.Nīcas novada domes grāmatvedībai veikt pārrēķinus .

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, atklāti balsojot, ar 9
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt viena izglītojamā izmaksas mēnesī Nīcas novada pašvaldības izglītības iestādēs
no 2018.gada 1.janvāra.

