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Nīcas novada domes 

2014.gada 14. aprīļa sēde 

 
 

1. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

J.AUSĒJS, I.APINIS, A.PETERMANIS 
 

I. 
 

 Nīcas novada dome  izskata  zemes un īpašumu jautājumus:  
par adrešu piešķiršanu ēkām, par nekustamo īpašumu sadalīšanu un 
nosaukumu piešķiršanu -  ‘’Jurīši’’, ‘’Meža Sili’’, par grozījumiem  lēmumā par 
īpašuma ‘’Skrīsti’’ sadalīšanu,  par   zemes  nodošanu īpašumā  bez atlīdzības  
dzīvokļa  īpašumā ‘’Otaņķu Skola’’ uzturēšanai, par zemes ierīcības projektu  
apstiprināšanu īpašumos  ‘’Gravas’’, ‘’Lijas’’, Dzeņi’’, ‘’Zēņi’’, Upes iela 5,  
‘’Purāni’’, par  nekustamā īpašuma ‘’Ceriņi’’  nosacīto cenu  un īpašuma 
atsavināšanu,  par pašvaldības zemes izmantošanu  medību vajadzībām,  par 
būvniecību īpašumā ‘’Mazaļļi’’, par nekustamā īpašuma  ‘’Attīrīšanas iekārtas’’ 
ņemšanu pašvaldības  bilancē,  par zemes lietošanas  mērķa  noteikšanu  
īpašumiem  ‘’Rudes lauks’’, ‘’Rudes dārzi’’, ‘’Smilšu rausis’’ . 
  

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos aktus  no Nr. 54 līdz Nr.  69  ieskaitot . 
II.   

Par zemes nomu 
 

Nīcas novada dome ir saņēmusi  iesniegumus  no 5 personām par  
zemes nomas līguma pagarināšanu augļu un sakņu dārza vajadzībām.   

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”,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.Pagarināt  zemes nomas līgumus 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. 

2. 
Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 

 2013.-2025.gadam  saistošo noteikumu apstiprināšanu un izdošanu 
 

 Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām”  21.panta 3. punktu, 
„Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta pirmo daļu un 16.10.2012 
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MK noteikumiem  Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”  94. punktu,   

DOME NOLEMJ: 
 
   
  Apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2025. gadam. 
 Teritorijas plānojuma daļu „Nīcas novada teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un grafisko daļu kartes izdot kā Nīcas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr.3. „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam” 
(pielikumā). 
 Publicēt  paziņojumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu izdošanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un „Kursas Laiks”, pašvaldības 
mājas lapā www.nica.lv un pašvaldības informatīvā izdevumā „Nīcas novada vēstis”. 
 Nodrošināt plānošanas dokumentu pieejamību interneta vietnē www.nica.lv, 
Nīcas novada domē un Otaņķu pagasta pārvaldē. 
 Saistošie noteikumi Nr.3. „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.-
2025.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis”. 
 Saistošos noteikumus Nr.3   var sākt īstenot, kad tiek pabeigtas „Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma” 27. pantā noteiktās darbības. 
 Ar Saistošo noteikumu Nr.3 īstenošanas dienu spēku zaudē  12.11.2009 Nīcas 
novada domes  saistošie noteikumi Nr. 13 „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu”. 

 
   

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. 
 

4. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa  parāda 

piedziņu bezstrīda  kārtībā 
 
 Apstiprināt  administratīvo aktu  Nr.70  
 
 
 
 
 

5. 

Par  automašīnu  iegādi 

I. 
 
5.1.Par jauna  pilnpiedziņas vieglā pasažieru komerctransporta iegādi 
komunālās pārvaldes nodrošināšanai  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

http://www.nica.lv/
http://www.nica.lv/
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DOME  NOLEMJ: 
 
Akceptēt pilnpiedziņas vieglā pasažieru komerctransporta iegādi komunālās 

pārvaldes darba  nodrošināšanai par summu līdz 25 000 EUR, naudu piešķirot  

no līdzekļiem , kas iegūti  Kalnišķu meža  cirsmu izsolē. Kredīta summu 

precizēt pēc iepirkuma veikšanas. 

 

 
5.2.Par sociālā dienesta transportu 
 
Akceptēt jauna 5-vietīga komerctransporta iegādi Sociālā dienesta darbības 

nodrošināšanai par summu līdz 20 000 EUR, paredzot ņemt kredītu valsts 

kasē. Kredīta summu precizēt pēc iepirkuma veikšanas. 

 
6. 

Par gājēju celiņa un apgaismojuma izbūvi Bārtas ielā 
 
 
Realizēt izstrādātā Bārtas ielas gājēju celiņu un apgaismojuma izbūves 
tehniskā projekta 2., 3.kārtas ielu daļu (bez apgaismojuma). Līdzekļus līdz 
43 000 EUR  paredzēt ceļu fondā. 

 
7. 

Par izmaiņām  deputātu apmeklētāju  pieņemšanā 
 
 Apstiprināt  izmaiņas deputāta Renāra LATVENA  apmeklētāju 
pieņemšanas   laikos, - turpmāk  apmeklētāju pieņemšana   notiek: 
 - Nīcas novada domē  - pāra mēnešos deputātu pastāvīgo komiteju  
sēžu  ceturtdienā  no  plkst. 18.00   līdz plkst.19.00, 
 - Otaņķu pagasta  pārvaldē – nepāra  mēnešos  pastāvīgo komiteju sēžu  
ceturtdienās  no plkst. 18.00  līdz  plkst.19.00. 
 

 
8. 

Par izmaiņām  komisiju sastāvos 
 
 

I. 
Jaunatnes  lietu  konsultatīvajā komisijā 

 
  

1. Izdarīt izmaiņas  Jaunatnes lietu konsultatīvajā  komisijā: 
1.1. no komisijas  sastāvā izslēgt  Jāni ZUTI, 
1.2. komisijas  sastāvā apstiprināt Natāliju PŪCI. 
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II. 
Novada ainavas veidošanas un sakoptas vides  uzturēšanas  komisijā 
 

1.Izdarīt izmaiņas  Novada ainavas un sakoptas vides  uzturēšanas  
komisijā: 

1.1. no komisijas  sastāvā izslēgt  Vinetu JUŠĶEVICU, 
1.2. komisijas  sastāvā apstiprināt Sintiju JURĶI. 

 
 

9. 
Par  konkursa 

„Sakoptākā Nīcas novada lauku viensēta 2014” nolikumu 
 

   
 Konkursa  ‘’Sakoptākā  Nīcas novada  lauku viensēta 2014’’ nolikumu 
apstiprināt . 

 
10. 

Par finansiālu atbalstu grāmatas 
"Latvijas novadu dārgumi" izdošanai 

 

1. Piešķirt EUR 150.00 no neparedzētiem  līdzekļiem grāmatas "Latvijas 

novadu dārgumi" izdošanai . 

2. Akceptēt informācijas iekļaušanu grāmatā par Pērkones tautastērpu 

(akcentējot īpašo vainagu). 

 
11. 

Par  līgumu   
‘’Par Nīcas novada domes dotācijas piešķiršanu Kurzemes plānošanas 

reģionam’’ 

 
  
 Akceptēt  līgumu ‘’Par  Nīcas novada domes  dotācijas  piešķiršanu  
Kurzemes plānošanas  reģionam’’ . 
 
 
 
 
 

12. 
Par Nīcas novada izglītības iestāžu   
skolēnu un skolotāju apbalvošanu 

  
  

1. Apstiprināt nolikumu ‘’Par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu un 

skolotāju mācību sasniegumu stimulēšanu un naudas balvas 
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piešķiršanu par līdzdalību  mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

sacensībās” (pielikumā). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu  2011. gada  14. aprīlī Nīcas novada 

domes sēdē (protokols Nr. 5, punkts Nr. 2) apstiprināto  Nolikumu 

‘’Par skolēnu  un skolotāju sasniegumu  stimulēšanu līdzdalībai  

valsts mēroga un starpnovadu , novada mācību priekšmetu  

olimpiādēs, konkursos  un sacensībās’’. 

 

 

13. 
Par projektiem un to līdzfinansējumiem 

 
I. 
 

Par 39.94% līdzfinansējumu biedrībai „Kalnišķu Īves” dalībai Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” izsludinātā projektu konkursa 8.kārtas 3. 
rīcībā „Atbalsts vietējo iniciatīvu grupu darbībai un attīstībai” 
 

1. Piedalīties biedrības „Kalnišķu Īves” projektā ar līdzfinansējumu 39.94 % 
apmērā, kas sastāda EUR 6649.44 (seši tūkstoši seši simti četrdesmit 
deviņi euro, 44 eurocenti), nauda  no rezerves fonda projekta 
priekšdarbiem. 

II. 
Par 10% līdzfinansējumu biedrībai „Nīcas novada attīstības biedrība” 
dalībai Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai atklāta projektu konkursa V kārtā. 
 

  
1. Piedalīties biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” projektā ar 

līdzfinansējumu 10 % apmērā, kas sastāda EUR 2845.70 (divi tūkstoši 
astoņi simti četrdesmit pieci euro, 70 eurocenti), nauda  no  rezerves 
fonda projektu priekšdarbiem. 

 
III. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu 
 

1.Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas VIII kārtā Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju 
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īstenošanas teritorijā” aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem” 6. rīcībā „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana”, 
iesniedzot projekta iesniegumu ekspozīcijas izveidošanai koktēlnieka Miķeļa 
Pankoka bijušajā mājvietā „Veckupši”. 

2.Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, kas 
sastāda EUR 399.95 un piešķir EUR 839.89 PVN 21% segšanai, nauda  no 
rezerves fonda  projektu priekšdarbiem. 

 
IV. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu 
 

1. Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VIII kārtā Lauku attīstības 
programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 
4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1. rīcībā „Infrastruktūras 
uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana”, iesniedzot 
projekta iesniegumu sporta inventāra un komandu rezerves spēlētāju 
nojumes iegādei. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām 
izmaksām, kas sastāda EUR 545.97 un piešķirt EUR 1146.53 PVN 21% 
segšanai, nauda  no rezerves fonda projektu priekšdarbiem. 
 

 

 

V. 
 

Iesniegt projekta pieteikumu Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” 6.rīcības „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana” atklātā 
projektu konkursā. 
 

1. Piedalīties projektu konkursā un nodrošināt līdzfinansējumu 10% 
apmērā, t.i. EUR 996 un PVN 21% apmērā, t.i. EUR 2091.60, nauda no 
rezerves fonda projektu priekšdarbiem. 
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14. 
 

Par žurnāla „Dārzs un Drava” 
 izdevuma „Saimnieks Lv”, A.Irbes, G.Lināres iesniegumu 

G.ŠIME, D.SIKSNA, A.PETERMANIS 
 

  
Atbalstīt Aivara Irbes grāmatas „PUĶU DRAUGI” izdošanu 1000,- EUR apmērā, 

finansējumu paredzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

 
15. 

Par pilnvarotām personām  
administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīšanai 

 
Pamatojoties uz „Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 247.panta 2.daļu, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Pilnvarot Nīcas novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietas pienākumu 

izpildītāju Raivi Tapiņu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus. 
 

16. 
Par detālplānojuma  1. redakcijas nekustama īpašumam „Šlejfi’’ 
(kad.Nr.6478 001 0045)  Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā  

nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
 

  
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 71 . 

 
17. 

Par  ģimeņu sporta spēļu  nolikumu 
 
Ģimeņu sporta spēļu nolikumu  apstiprināt . 
 
 
 
      18. 

Par atļauju nocirst kokus 
 
Administratīvo  aktu Nr. 72 apstiprināt   
 
 

19. 
 
 

Par papildus finansējuma pieprasījumiem 
 
 
19.1.Par Nīcas novada Otaņķu pagasta bibliotēkas pieprasījumu 
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DOME  NOLEMJ: 

Piešķirt EUR 4270.00 Otaņķu bibliotēkas telpu paplašināšanai  no Kalnišķu 

meža  cirsmu  izstrādes izsoles  ieņēmumiem. 

 

19.2.Par finansējumu Rudes pamatskolas zāles remontam 

  

Piešķirt EUR 3600 un EUR 2000  no Kalnišķu meža  cirsmu  izstrādes izsoles  

ieņēmumiem Rudes pamatskolas zāles remontam un  pirmsskolas izglītības 

grupas bērnu rotaļu laukuma sakārtošanai- šūpolēm un smilšu kastei ar vāku. 

 
19.3.Par Nīcas vidusskolas sporta  zāles  remontu 

 
Atbalstīt Nīcas vidusskolas sporta zāles remontu par summu 60 000 EUR, 

ņemot kredītu Valsts kasē. Kredīta summas apmēru precizēt pēc attiecīgā 

iepirkuma veikšanas. 

 
 
19.4. Par Nīcas ambulances invalīdu pacēlāju 
 
Atbalstīt Nīcas Ambulances invalīdu pacēlāja iegādi un uzstādīšanu EUR 

27 000 apmērā, ņemot kredītu Valsts kasē. Kredīta summas apmēru precizēt 

pēc attiecīgā iepirkuma veikšanas. 

 

19.5.Par Nīcas ambulances logu nomaiņu ambulancē 
 
 
Atbalstīt logu  nomaiņu Nīcas Ambulancē EUR 3133.05 apmērā, piešķirot 

finansējumu no līdzekļiem , kas iegūti no Kalnišķu meža  cirsmu izstrādes  

izsoles ieņēmumiem. 

 
19.6.Par naudas balvām izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 3.pantu,  

DOME  NOLEMJ: 
 
Piešķirt  7  izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem  naudas balvas  
kopsummā  par 190.- EUR  pēc   nodokļu nomaksas. 
 

20. 
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Par Nīcas vidusskolas vokāli instrumentālā ansambļa iesniegumu 
  

Piešķirt EUR 2049 Nīcas vidusskolas vokāli instrumentālā ansambļa ‘’The 
Spirit’’ rīkotam festivālam „Nīca skan”, naudu  paredzot no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem. 

19. 
Par izmaiņām Nīcas novada  

Administratīvās  komisijas  sastāvā 
 
  
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par  pašvaldībām’’ 21. pantu,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izdarīt izmaiņas Nīcas novada Administratīvās  komisijas  
sastāvā – no  komisijas  sastāva  izslēgt Daini PŪCI. 
2. Izdarīt grozījumus  Nīcas novada Administratīvās  
komisijas  nolikumā . 

    
 

20.         

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 
nekustamam  īpašumam „Dižkurši” 

 

  
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.73. 

 
 


