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Nīcas novada domes 
2013. gada 9. maija sēde 

 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi  

1.  
 Nīcas novada dome izskata  jautājumus  par adrešu  
piešķiršanu transformatoru  būvēm, par īpašumu ‘’Upeslīči’’, 
‘’Purāni’’, ‘’Praudiņi’’ sadalīšanu, par īpašuma ‘’Kalna Peļņi’’ 
atsavināšanu,  par telpu grupas lietošanas  veida maiņu,  par  būvju 
publiskās apspriešanas rezultātiem  īpašumā ‘’Kuiti’’, par 
pašvaldības  zemes  nomu un izmaiņām   iepriekšējos novada 
domes  lēmumos. 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus no  Nr. 51 līdz Nr. 57 (pielikumā). 
 
  2. 

 
Par zemes nomu 
 

1. Slēgt nomas līgumus  ar 5(piecām personām) par   pašvaldības zemes  
nomu. 

     2.   Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
           -NIN- 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
          - nomas maksa- 1,5% no kadastrālās vērtības, 
         - 21% PVN. 

 
2. 
 

Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  

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

 
3.  

Par detālplānojumiem 
 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu  Nr. 59  un Saistošos  noteikumus Nr. 6. 
 

4. 
Par Nīcas novada domes 08.11.2012. (prot.Nr. 14)  

lēmuma atcelšanu  
 

 Apstiprināt  administratīvo  aktu nr. 60. 
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5. 
Par nacionālo  veselīgo pašvaldību tīklu  

 

 Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 
6.punktu,21.pantu,  

DOME NOLEMJ: 
 
1.Piedalīties Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. 
2.Par atbildīgo darbinieku par līdzdalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā 
noteikt Nīcas lauku ambulances vadītāju Inatu Štāli. 
3.Noteikt, ka līdzdalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā skatāma Nīcas 
novada domes attiecīgajā komitejā, kas skata veselības jautājumus. 
 

 
6. 

Par finansējuma piešķiršanu nedzirdīgo sporta biedrībai „Liepava” 
 

       
1. Ieskaitīt Ls 300,00 Nedzirdīgo sporta biedrības „Liepava”, reģ. Nr. 
40008041897, Kr. Valdemāra ielā 43, Liepājā, kontā, ar mērķi – atbalstīt četru 
Nīcas novada Otaņķu pagasta iedzīvotāju dalību dažāda mēroga sporta 
sacensībās. 

 
7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  61. 
 

8. 
 

Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 
 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  62 (pielikumā). 
  
 

 
9. 

Par saistošiem noteikumiem Nr.  7  
‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 2013. gada 28. janvāra saistošos  

noteikumos Nr. 2  
‘’Par  2013. gada budžetu’’  ‘’ 

 
 
Saistošos  noteikumus  Nr. 7 ‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 2013. gada 28. 
janvāra saistošos  noteikumos Nr. 2  ‘’Par  2013. gada budžetu’’  ‘’ apstiprināt. 
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10. 
Par Mākslas  skolu 

 
  
 Pamatojoties  u z likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,   
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apzināt vecāku viedokli par vēlmi iesaistīt savus bērnus bērnu 
mākslas skolas darbībā. 

2. Uzdot izpilddirektoram  A.ŠAKALAM  noskaidrot telpu un finansu 
iespējas.  

 
11. 

 Par dienesta dzīvokļiem/ viesnīcu 
  
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Atbalstīt dzīvokļa Saules ielā 8-19 izmantošanu vidusskolēnu izmitināšanai 

mācību gada laikā, lai sekmētu viņu iekļaušanos Nīcas vidusskolas 
ārpusstundu darbā un Nīcas novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē. 

2. Par dzīvokļa izmantošanu slēdzami līgumi ar vidusskolēnu vecākiem. 
3. Uzdot Nīcas vidusskolas direktorei L.Petermanei sadarbībā ar komunālās 

daļas vadītāju L.Rogu izstrādāt dzīvokļa izmantošanas noteikumus un 
apmaksas kārtību. 

4. Lēmuma kontroli uzdot Nīcas novada domes izpilddirektoram A.Šakalam.  
 

 
12. 

Par Nīcas novada ģimeņu sporta spēļu nolikumu 
 
Apstiprināt Nīcas novada ģimeņu sporta spēļu nolikumu  
 

 
13. 

Par A.Miemja iesniegumu 
 
   
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,   
 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt finansējumu Ls 90 (deviņdesmit latu) Andrim Miemim dalībai 
bodibildinga sacensībām Rīgā 11.maijā un Kauņā 1.jūnijā, apmaksājot sporta 
kluba  rēķinu. 
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14. 
Par Otaņķu pagasta pārvaldes automašīnas  VW Golf atkārtotu 

izsoli  un izsoles  nolikumu 
 

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 

6.panta 2.daļu un 10.panta 2.daļu,   

DOME  NOLEMJ: 

1.Atkārtoti  pārdot atklātā mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo kustamo mantu 

– automašīnu VW GOLF. 

2. Noteikt izsoles sākuma cenu  LVL 230,0 (divi simti trīsdesmit lati). 

3.Noteikt izsoles soli LVL 20,- (divdesmit lati). 

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 I.Tumaščiku. 

7. Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 

10.panta 1.daļu: 

 7.1.  apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VW Golf- 

izsoles noteikumus, 

 7.2. noteikt izsoles datumu – 2013.gada 20.jūnijs plkst. 14.00 Nīcas 

novada domes 14. kabinetā, 

 7.3. noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas 

brīža līdz 2013.gada 18.jūnijam plkst. 16.00, 

 7.4. izsoles noteikumus publicēt Nīcas novada domes informatīvajā 

izdevumā „Nīcas novada vēstis” un Nīcas novada domes mājas lapā. 

 
15. 

Par  Saistošo noteikumu Nr. 8  
 „Par  Nīcas novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma 

vienību robežu aprakstu un robežu karti” izdošanu 
 

 Nīcas novada dome izskata  jautājumu par saistošo noteikumu Nr. 8  
‘’Par  Nīcas novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību 
robežu aprakstu un robežu karti” izdošanu (pēc VARAM  ieteikto papildinājumu  
izdarīšanas). 
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1.  Izdot  saistošos  noteikumus Nr. 8 „Par  Nīcas novada administratīvās 
teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību robežu aprakstu un robežu karti” 
(pielikumā). 
 

16. 
Par projektu  Nr. EU 43385 

„Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība 
Latvijā un Igaunijā” 

 
1. 2013.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 45 041.0 

(četrdesmit  pieci tūkstoši četrdesmit viens lats) projekta  Nr. EU 
43385  „Ūdenstūrisma kā  dabas un aktīva tūrisma komponentes 
attīstība   Latvijā un Igaunijā”   īstenošanai. 

 
2. Aizņēmuma termiņš-ilgtermiņa aizņēmumam - 10 (desmit) gadi, ar 

atlikto maksājumu uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

4. Summu 1724.24 LVL apmērā piešķirt no domes budžeta rezerves 
fonda. 

 
17. 

Par projektu „Sabiedriskā centra 
 „Ievas” rekonstrukcija Jūrmalciemā” 

 
 Projekta „Sabiedriskā centra „Ievas” rekonstrukcija Jūrmalciemā” Nr. 12-
02-ZL14-Z401101-000014 ietvaros tika veikts iepirkums „Dziļurbuma izbūve un 
vienkāršota rekonstrukcija sabiedriskajā centrā „Ievas” Nīcas pagasta 
Jūrmalciemā”. Iepirkumā tika iekļautas divas būvniecības tāmes, viena, kas tiek 
finansēta par ES līdzekļiem, otra, kas tiek segta par Nīcas novada domes 
budžeta līdzekļiem. 
 
Būvniecībā paredzēti šādi darbi: 
Ar ES finansējumu – Koptāme Nr. 1: 

1. Sabiedriskais centrs – apdares darbi 
2. Sabiedriskais centrs – ārējais ūdensvads 
3. Dziļurbums 
4. Sabiedriskais centrs – iekšējais ūdensvads un kanalizācija 
5. Sabiedriskais centrs – iekšējā elektroapgāde 

 
Bez ES finansējuma – Koptāme Nr. 2: 

1. Ārējā kanalizācija un septiks 
2. Apkure 
3. Durvis 

 
  
 Lai veiktu visus projektā paredzētos darbus, kopā ir nepieciešams LVL 
1732.70 (t. sk. PVN 21% 300.71) 
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18. 
Par grozījumiem darba uzdevumā detālplānojumam 

„Atmodas” (kad.nr. 6478 004 0027) 
Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas  novadā 

  
   Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.  63 (pielikumā). 

19. 

Par  īpašuma  izveidošanu  un 
Ierakstīšanu zemesgrāmatā 

 
  

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  64  
 

20. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
  

Apstiprināt  administartīvo aktu Nr.  65  
 


