
 
 
 
 

Nīcas novada domes 
2014. gada 10. marta  sēde 

 
1. 

Par  deputātes R.ĀBELĪTES  pilnvarām 
 

1. Atzīt Nīcas  novada domes  deputātes Raimondas ĀBELĪTES 
pilnvaras. 

 
2.  

Par izmaiņām Nīcas novada domes 
pastāvīgo komiteju   sastāvos 

  
 

1.   Izdarīt  šādas   izmaiņas  pastāvīgo  komiteju  sastāvos: 
 1.1. Raimondu ĀBELĪTI   ievēlēt  Sociālo, izglītības, kultūras   un 
sporta  jautājumu  komitejas  sastāvā, 
 1.2. Renāru LATVENU izslēgt  no  Sociālo, izglītības, kultūras  un 
sporta  jautājumu  komitejas   sastāvā  un  ievēlēt  Finanšu , attīstības, 
būvniecības   un teritorijas plānošanas  komitejas sastāvā. 
 
 

3. 

Par Nīcas lauku ambulances vadītājas I.ŠTĀLES  iesniegumiem 

 
( Par invalīdu pacēlāja izbūvi un logu  nomaiņu  ambulancē) 

 
1.  Lēmumu  nepieņemt, jautājumu atkārtoti izskatīt š.g. maija sēdē. 
2. Uzdot : 
2.1.  Nīcas novada domes Attīstības  nodaļai risināt  jautājumu par 

iespējamo  līdzfinansējumu, 
2.2. Nīcas novada domes izpilddirektoram  sagatavot  informāciju  par  

iespējamā kredīta ņemšanas  nosacījumiem. 
 

 
4.  

Zemes un īpašumu jautājumi 
I. 

 Nīcas  novada dome izskata  zemes un īpašumu jautājumus:  
par  nosaukuma  un adreses piešķiršanu īpašumam ‘’ Lieplejiņas’’, par 
īpašumu sadalīšanu  un  jaunu nosaukumu piešķiršanu  - ‘’Vasari’’, ‘’Ģelži’’, 
’’Nīmaņpriedes’’, par īpašuma ‘’Ceriņi’’ zemes  nomu  un pārdošanas  procesa 
uzsākšanu, par īpašumu ‘’Mazaļļi’’  zemes  cenu un  pārdošanas  procesa 
uzsākšanu, par īpašuma ‘’Atmodas’’  nostiprināšanu zemesgrāmatā. 



  
DOME  NOLEMJ: 

 Apstiprināt administratīvos  aktus  nr.  31-40 ieskaitot . 
II. 
 

Par zemes nomu 
 

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

5. 
Par detālplānojumiem 

 
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr.  41 -  44 . 

 
 

6. 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda 
piedziņu bezstrīda  kārtībā 

 
 Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 45 un Nr. 46 . 
 

 
7. 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
  

 Apstiprināt administratīvo  aktu  Nr. 47 . 
 
 

8. 
 

Par finansējuma piešķiršanu aktīvam izziņas pasākumam 
 „Vai pazīsti Jūrmalciemu?” 

 
1.  Aktīva izziņas pasākuma ‘’Vai pazīsti Jūrmalciemu?’’  nolikumu 

apstiprināt  (pielikumā). 
2. Finansiāli atbalstīt pasākuma  norisi 150.- euro  apmērā. 

 
 
 
 
 
 
 



9. 
Par zvejas rīku/tiesību   izlozi zvejošanai 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā  

 
   

 Akceptēt 2014. gada 27. februāra  zvejas rīku Baltijas jūras piekrastē un 
Liepājas ezerā izlozes rezultātus. 

        
10. 

Par nolikumu   apstiprināšanu 
 

  
          1. Nīcas novada skolēnu skatuves  runas  konkursa  nolikumu 
apstiprināt. 

 
          2. Nīcas novada vizuālās  un vizuāli plastiskās  mākslas konkursa 
‘’Trejdeviņas saules lec’’ nolikumu apstiprināt ( pielikumā).skolēnu skatuves  
runas  konkursa  nolikumu apstiprināt. 

 
 

11. 
Par SIA RAS-30  likvidāciju 

 
Piekrist SIA RAS-30  likvidācijas procesa  uzsākšanai. 

 
 

12. 
Par izmaiņām teritorijas plānojuma  izstrādes 

darba  grupā 
 

 
Atbrīvot Verneru BOKUMU  no Teritorijas plānojuma  izstrādes darba  

grupas locekļa  pienākumiem  ar 11.03.2014. 
 

13.  
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. 
 
 

                                    14.      
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību  nodošanu apakšīrē 

 
Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr.  49-51 ieskaitot. 
 

 
 



16. 
Par vidējās paaudzes deju kolektīva „Nīca” koncertbraucienu 

 
Līdzfinansēt Nīcas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Nīca” 
koncertbrauciena  uz Slovākiju  no š.g. 2. līdz 9. jūlijam ceļa izdevumus 600 
EUR apmērā. 

 
17. 

 
Par Nīcas kultūras nama direktores iesniegumu 

 
1. Apmaksāt Nīcas kultūras nama direktorei Latvijas nacionālais kultūras 

centrs organizētos profesionālās pilnveides kursus – „Latviešu deju 

skola 7 2014/2015”. 

2. Slēgt līgumu ar A.Kaunesi ar nosacījumu, ka pēc profesionālās 
pilnveides kursu samaksas veikšanas A.Kaunese turpina vadīt 
jauniešu deju kolektīvu vēl 2 gadus, līgumā paredzot punktu, ka 
pārtraucot jauniešu deju kolektīva vadīšanu A.Kaunese atmaksā domei 
kursu maksu proporcionāli atlikušajam laikam 

 
18. 

Par atbalstu orientēšanās sacensību 
 „Kurzemes pavasaris 2014” sporta karšu izgatavošanai 

 

Atbalstīt starptautiskās orientēšanās sacensības „Kurzemes pavasaris 

2014”,  ieskaitot Latvijas Orientēšanās federācijas kontā  200 EUR (divi 

simti euro) līdzfinansējumu sporta karšu izgatavošanā. 

 
19. 

Par Nīcas novada ģerboņa izmantošanu 
jaunsardzes kustības vimpelim 

 
 Atļaut Rekrutēšanas un jaunsardzes centram izmantot Nīcas novada 
logotipu jaunsargu vienības vimpeļa izgatavošanai. 
 

 
20. 

Par  dalību projektu konkursā  ‘’Sprīdis labākai dzīvei’’ 
 

  
 Piedalīties Rietumu Bankas labdarības fonda (RBLF) un Latvijas 
Avīzes kopīgi rīkotajā projektu konkursā "Sprīdis labākai dzīvei”, ar mērķi 
veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā, un atbalstīt sociāli svarīgu 
jautājumu risināšanu. 
 
 
 



 
Fonda kopējais finansējums 22 000 EUR, viena projekta maksimālā summa 4 
000 EUR. 
Projekta īstenošana paredzēta līdz 2014. gada beigām. 
 
Nīcas novada domes projekta kopsumma (ar PVN 21%) 3950.00 EUR, no tā 
Nīcas novada domes līdzfinansējums 21% apmērā 829.50 EUR.  
 
 

21. 
Par projektu „Sporta inventāra iegāde 

 Nīcas novada izglītības iestādēm”  
 

 
 Piedalīties Latvijas Republikas  Izglītības ministrijas 2014.gada atklātā 
projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”, 
iesniedzot projektu „Sporta inventāra iegāde Nīcas novada izglītības 
iestādēm” (Nīcas vidusskolai un Nīcas PII Spārīte). 
 
 
Projekta kopējās izmaksas 3400 EUR. 
Izglītības ministrijas atbalsts 50%, finansējums no ministrijas budžeta tiek 
ieskaitīts 100% apmērā uzsākot projektu vienā maksājumā līgumā par 
projekta īstenošana noteiktajā termiņā. 
Nīcas vidusskolas 2014.g. budžetā pieejamie līdzekļi šim mērķim: 1500 EUR. 
Nīcas PII Spārīte 2014.g. budžetā pieejamie līdzekļi šim mērķim: 200 EUR. 

 
 

22. 
Par finansējuma piešķiršanu apsardzes signalizācijas sistēmas 

uzstādīšanai Rudes katlumājā 
 

  
1. Piešķirt EUR 1171.34 (t.sk. PVN 21% EUR 203.29) finansējumu Rudes 

katlumājas apsardzes signalizācijas sistēmas uzstādīšanai. 

 
23.    

Par  projektēšanas uzdevumu 
Nīcas novada šķeldas katlumājas rekonstrukcijas 

 tehniskā projekta izstrādei  
 

 Lēmums šajā  jautājumā  netiek pieņemts. 

 
 
 
 
 
 
 



24.   
Par transporta izdevumu kompensēšanu 

 futbola trenerim Jānim Segliņam 
 

 
1. Apmaksāt futbola trenerim Jānim Segliņam transporta izdevumus no 

Nīcas novada sporta budžeta sadaļas. 

25. 
Par zemes   lietošanas mērķa 

noteikšanu nekustamiem īpašumiem 
„Standarti”, „Gaismiņas” un „Muskati” 

 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  52 . 

 
  
 

 

 


