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Nīcas novada domes  sēde 
2014. gada 10. februārī 

 
 
 

1. 
Zemes  un īpašuma  jautājumi 

 
I. 

 
 Nīcas novada  dome  izskata  zemes un īpašumu jautājumus:  par zemes 
ierīcības  projektu apstiprināšanu  īpašumiem  ‘’Ezermaļi’’, ‘’Liepājas novērojumu 
stacija’’, par zemes lietošanas  maiņu īpašumam ‘’Jauneži’’, par īpašuma ‘’Apšulejas” 
sadalīšanu un  jaunu nosaukumu piešķiršanu,  par lauku  apvidus zemes nomu 
īpašumam ‘’Jaunciedras’’. 
  

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 22 līdz Nr. 26 ieskaitot . 

 
II. 

Par zemes nomu 

 
1. Slēgt nomas līgumu  ar  divām personām   par pašvaldības zemes   iznomāšanu 
lauksaimniecības vajadzībām. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības, 
- 21% PVN. 
 

2. 
Par  objekta nodošanu iznomāšanai 

 
1. Nodot ēku “Piestātne”, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā ar kadastra 

apzīmējumu 64780190132001 iznomāšanai uz  7  gadiem. 
2. Ēkas nosacītās nomas maksas noteikšanai pieaicināt sertificētu vērtētāju. 
3. Uzdot Nīcas novada domes  izpilddirektoram organizēt ēkas nosacītās nomas 

maksas noteikšanu. 

 
 

3.  
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. 
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4. 

Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 
 galīgās redakcijas apstiprināšanu 

 
  

1.  Apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgo 
redakciju. 

2. Noteikt iepazīstināšanas termiņu no 2014.gada 3.marta līdz 2014.gada 24. 
martam. ( 3 nedēļas) 

3. Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstos „Kursas 
Laiks” un „Nīcas novada vēstis” paziņojumu par teritorijas plānojuma publisko 
iepazīstināšanas termiņu un iespējām iepazīties ar plānošanas dokumentiem. 
 

 
5. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda 
   piedziņu bezstrīda  kārtībā 

 
 
Apstiptināt administratīvos  aktus  Nr.  27 un Nr. 28. 
  

 
6. 

Par samaksu  par stundu  darbu 
 domes  komitejām, komisijām  un darba  grupām 

  
 Pamatojoties  uz   likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,   
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Noteikt, ka ar 01.01.2014.  samaksa par    vienu darba  stundu  domes  komiteju, 
komisiju  un darba grupu  locekļiem  ir  5.- EUR. 

 
7. 

Par  izmaiņām  komisijas  sastāvā 

 
 1. Izdarīt izmaiņas Novada  ainavas  veidošanas  un sakoptas  vides  
uzturēšanas  komisijas  sastāvā: 

 
1.1. no komisijas  sastāva  izslēgt  Diānu  ANSULI,  
1.2. komisijā apstiprināt  Daci VECBAŠTIKU.  

 
 

8. 
Par projektu ‘’Nīcas novada Bārtas upes 

zivju resursu pavairošana’’ 
 

 
1. Iesniegt projekta iesniegumu „Nīcas novada Bārtas upes zivju resursu pavairošana” 
Valsts atbalsta saņemšanai no Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, 
kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. 
 

http://www.nica.lv/
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9. 

Par darba slodzi sabiedriskajos centros, jaunu 
amata vietu Jauniešu centrā un grāmatvedībā 

 
1. Apstiprināt Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedriskajos centros amata likmi 0,75 

sākot ar 2014.gada 1.februāri. Par pilnu likmi noteikta minimālā alga. 
2. Izveidot jaunu amata vietu Jauniešu centrā - „Jaunatnes lietu speciālists” sākot 

ar 2014.gada 1.februāri, nosakot nepilnu darba laiku 8 stundas nedēļā (0,2 
likme). Par pilnu likmi noteikta minimālā alga. 

3. Izveidot jaunu amata vietu – „Grāmatvedis” sākot ar 2014.gada 1.februāri, 
nosakot vienu likmi ar mēnešalgu EUR 611,- 

 
10. 

Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2014. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 

 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.  29. 
 
 

11. 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2014. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā un zvejas rīku izlozi 
 

1. Apstiprināt Nolikumu „Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību 
(zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada 
teritorijā 2014. gadā’’.  

2. Noteikt zvejas rīku izlozi - 2014.gada 27.feburāris plkst. 14:00 Nīcas novada 
dome, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

 

12. 
Par speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā saņemšanu 

 zvejai Baltijas jūras piekrastē 
 

 Apstiprināt administratīvo aktu nr.  30 . 
 
 

13. 
Par meža cirsmu  izstrādes tiesību izsoli Nīcas novada Kalnišķu mežā 

 
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 6.panta 

2.daļu un 10.panta  1.,2.daļu,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Pārdot atklātā mutiskā izsolē 10 (desmit) meža cirsmu, kas atrodas Nīcas novada 
Kalnišķu mežā, izsoles tiesības. 
2. Noteikt izsoles sākuma cenu un izsoles soli katrai cirsmai atsevišķi, skatīt tabulu 
Nr.1: 
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Tabula Nr.1 

Cirsmas 
Nr 

Nogabala 
Nr. 

Nosacītā cena 
bez PVN 

(EUR) 

Izsoles 
nodrošinājums 

10% (EUR) 

Izsoles solis 
(EUR) 

 

1 1-1; 2-1 4570 457,00 150 

2 3-1; 4-1 4390 439,00 150 

3 14-1;15-1 5620 562,00 200 

4 11-1;12-1 5840 584,00 200 

5 16-1 5320 532,00 200 

6 18-1 3850 385,00 100 

7 20-1;24-1 3580 358,00 100 

8 29-1 6430 643,00 200 

9 30-1;31-1 4930 493,00 150 

10 33-1 5310 531,00 200 

 
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  Ivetu Tumaščiku. 
7. Apstiprināt meža cirsmu izstrādes tiesību izsoles noteikumus. 
8. Noteikt izsoles datumu – 2014.gada 13.marts plkst. 14.00 Nīcas novada domes 14. 
kabinetā. 
9. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 
2014.gada 12.  martam plkst. 13.30. 
10. Izsludināt izsoli laikrakstos ‘’Kursas laiks’’,  ‘’Latvijas Vēstnesis’’ Nīcas novada 
informatīvajā izdevumā ‘’Nīcas novada vēstis’’ ,  un Nīcas novada domes mājas lapā 
www.nica.lv. 

14. 
Par  maksas  pakalpojumiem  

Noteikt un apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu nomas maksu 2014.gadā 

saskaņā ar zemāk minēto cenrādi. Cenrādis piemērojams gadījumos, ja telpas īslaicīgi 

(neslēdzot ilgtermiņa nomas līgumus par nepārtrauktu telpu lietošanu) tiek nodotas 

atsevišķu personu lietošanā realizējot pasākumus, kuru mērķis ir izglītot pašvaldības 

iedzīvotājus, veicināt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību, veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

 

N.p.k. Telpa Maksa EUR par 1 stundu 

1. Baltā zāle 0,5 

2. Pieaugušo izglītības centra zāle 0,5 

3. Pelēkā zāle 0,5 

4. Skatītāju zāle 0,5 
5. Nīcas Pieaugušo izglītības centra 

zāle  
0,5 

6. Nīcas kultūras nama Baltā zāle 0,5 

7. Nīcas kultūras nama Pelēkā zāle 0,5 
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8. Nīcas kultūras nama Skatītāju zāle 0,5 

9. Nīcas kultūras nama Bāriņš 0,5 

10. Nīcas mūzikas skolas Solfedžo 
klase 

0,5 

11. Jūrmalciema sabiedriskais centrs 0,5 

12. Kalnišķu sabiedriskais centrs 0,5 

13. Otaņķu tautas nama mazā zāle 0,5 

14. Otaņķu tautas nama lielā zāle  0,5 

 
 

15. 
Par vokālās mūzikas  konkursu ‘’Balsis 2014’’ 

 
 

1. Vokālās  mūzikas  konkursa ‘’Balsis 2014’’  nolikumu  apstiprināt . 
 
 

16. 
Par ceturto bērnu  futbola  grupu 

 
1. Ar 2014. gada 1.martu izveidot ceturto bērnu futbola grupu. 

2. Noteikt vecāku līdzdalību futbola trenera atalgojuma finansēšanā 7 EUR 
(septiņi euro) apmērā mēnesī. 

17. 
Par piedalīšanos projektā 

  
 

1. Piedalīties Latviešu fonda rīkotājā 2014.gada projektu konkursā, iesniedzot 
projekta pieteikumu finansiāla atbalsta saņemšanai Deju kolektīvu vasaras 
satikšanās festivāla „Soļi smiltīs” organizēšanas izmaksu daļējai segšanai- ar 
summu līdzfinansējumam 2100.00 USD apmērā (1556.13 EUR). 
 

18. 
Par Nīcas novada domes 

deputātes Aijas ROBEŽNIECES iesniegumu 
 
  

 Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma” 3.1pantu, Nīcas novada domes  priekšsēdētājs  A.PETERMANIS  informē 
Nīcas novada domi, ka Nīcas novada domes deputāte Aija ROBEŽNIECE ir nolikusi 
deputāta pilnvaras uz laiku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


