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Nīcas novada domes 
2014. gada 8. decembra sēde 

 
 
 

1.  
Zemes  un īpašumu  jautājumi 

I. 
 Nīcas  novada  dome izskata zemes un īpašumu  jautājumus:  par 
adrešu maiņu Kalnišķu ciemā,  par  īpašuma  adreses  likvidēšanu, zemes  
platības precizēšanu, par īpašumu sadali un jaunu nosaukumu piešķiršanu 
vai maiņu,  par  zemes  ierīcības projektiem, par koku  nociršanu , zemes  
nomas  līgumiem,  kā  arī par  dzīvokļa  atsavināšanas  procesa  uzsākšanu. 
 
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt administratīvos  aktus no Nr.177  līdz  189 ieskaitot . 
 

II. 
 

Par zemes nomu 
 
1.  Iznomāt  pašvaldībai piederošus zemes īpašumus  66 (sešdesmit sešām) 
personām  bez apbūves tiesībām uz četriem gadiem saskaņā ar grafiskajiem 
pielikumiem. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības, 
- 21% PVN. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā noslēgt zemes nomas 
līgumus. 

 
2. 

Pašvaldības  zemes   nomas Saistošo  noteikumu projektu 
 

 Nīcas novada dome iepazīstas  ar  Saistošo  noteikumu projektu 
jautājuma  par pašvaldības zemes  nomu. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Projektu pieņemt  zināšanai , deputātiem gatavot  papildinājumus. 
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3. 
Par zemes ierīcības projektiem  

 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos   aktus  no Nr. 190 līdz 192 ieskaitot . 
 

 
 

4. 
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu detālplānojumā nekustamajam 
īpašumam „Liedaga Joma’’ (kad.Nr.6478 019 0239, zemes vienības 
kad.apz. 6478 019 0071) Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā 

 
Nīcas novada dome izskata  jautājumu  par kļūdas  labojumu  Nīcas novada 
domes  lēmumā  par  detālplānojumu īpašumam. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt  administratīvo aktu nr. 193 . 

 
 

5. 
Par minimālo algu 2015. gadā 

 
Priekšlikumus  akceptēt 

 
6. 

Par  kapsētu un to apkārtnes  sakārtošanu 
 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2 .punktu, atklāti  
balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Slēgt uzņēmumu līgumus ar kapsētu pārziņiem. 

 
7. 

Par nekustamā nodokļa  parāda piedziņu 
bezstrīda  kārtībā 

 
  Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.193. 
 

8. 
Par izmaiņām Nīcas jauniešu centra nolikumā 

un iekšējās kārtības noteikumos 
 

  Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME  NOLEMJ: 
 

1. Grozīt  ‘’Nīcas novada  Jauniešu centra  nolikumu’’ un visā  nolikuma 
tekstā vārdu ‘’metodiķis’’   aizstāt  ar  vārdu ‘’speciālists’’. 

 
2. Papildināt ‘’Nīcas novada Nīcas  jauniešu centra  iekšējās  kārtības  

noteikumus’’  : 
1.1.   3.  pantu ar    apakšpunktu  3.5, kuru izteikt šādā  redakcijā: 
             ‘’  3.5.  Izmantot  centra logus  kā ieeju un izeju Centrā’’, 
 
1.2. 4.pantu  ar  apakšpunktu 4.3., kuru izteikt šādā  redakcijā: 
             ‘’4.3. Par Centrā  atstātām personiskajām  mantām ir atbildīgs  
     pats  apmeklētājs’’. 

 
 

9. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

  
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  administratīvos aktus  Nr.194-196 ieskaitot. 
 

10. 
Par izmaiņām 

Nīcas novada Administratīvās  komisijas  sastāvā 
un komisijas  nolikumā 

 
 Pamatojoties uz  likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. panta  24. punktu,  
atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka Administratīvā  komisija  darbojas  4 cilvēku sastāvā.  
Komisijas  sastāvā par  tās  locekli apstiprināt  Aigaru VEISU. 

2. Izdarīt  izmaiņas Administratīvās  komisijas  nolikuma 17. punktā  un to 
izteikt  šādā  redakcijā: 

 
  ‘’ 17.  Komisija  darbojas 4 cilvēku sastāvā. Komisija  lēmumu 
pieņem atklāti balsojot  ar   balsu vairākumu. Neizšķirta  balsojuma   gadījumā 
noteicošā  ir  komisijas priekšsēdētāja balss. Lēmumu paraksta  komisijas 
priekšsēdētājs.’’ 
 
 

11. 
Par darījumiem  

ar  lauksaimniecības  zemi 
 

 Ar 2014. gada  1. novembrī stājās  spēkā likuma ‘’Par  zemes  
privatizāciju  lauku apvidos’’ grozījumi,  kas paredz  īpašu  kārtību  
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lauksaimniecības  zemju atsavināšanas  jomā (attiecas uz  visiem darījumiem, 
kuru rezultātā mainās  īpašnieks, kā arī  uz visiem īpašumiem, kuru sastāvā  
dominējošā  ir lauksaimniecības zeme) . 
 
 Likumdevējs ir deleģējis Ministru kabinetam līdz gada beigām  izdot 7  
MK noteikumus, nosakot kritērijus un kārtību darījumiem  ar lauksaimniecības  
zemi. 
 Iekams MK noteikumi nav izdoti, piemērojami likuma ‘’Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos’’ nosacījumi, nepieciešamības gadījumā normu 
tulkošanā piemērojot administratīvajā procesā nostiprinātās tiesību normu 
interpretācijas metodes. 
 Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma normām: 
 -  iestāde nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis 
jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu, ka šī tiesību 
norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tā nav pilnīga vai nav izdoti citi 
normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu, 
 - ir iespēja  pagarināt  iesnieguma izskatīšanas  termiņu, ja  tas objektīvi 
nepieciešams. 
 Zemkopības  ministrija  un Latvijas  Pašvaldību  savienība ir devusi 
rekomendācijas, kā  pašreiz  rīkoties, pieņemot   lēmumu   par 
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā. 
  

  Ņemot vērā konkrēto  situāciju  un  jautājuma  par  
lauksaimniecības  zemju iegādi  risināšanas  nepieciešamību un  
nepārtrauktību, 

                                     DOME  NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka līdz  Ministru kabineta  noteikumu šajā  jautājumā 
spēkā  stāšanās brīdim: 

1.1. darījumus  ar lauksaimniecības zemēm  izskata Nīcas novada 
domes izveidotā  Komisija pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  
uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   izvērtēšanai 
(A.PETERMANIS, S.PĻAVNIECE, E.KALĒJA), 

1.2. lēmumus  par  atļauju iegādāties  lauksaimniecības  zemi  vai  
atteikumus  paraksta  1.1. punktā   minētās komisijas  
priekšsēdētājs  (A.PETERMANIS), 

1.3. pārskatu par komisijas lēmumiem iesniegt akceptēšanai 
domes sēdē. 

 
 

12 
Par aizņēmumu Valsts kasē 

 
 Nīcas novada dome izskata  jautājumu par  aizņēmumu  Nīcas 
vidusskolas  sporta  zāles un palīgtelpu   atjaunošanai. 
 
 Pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām ” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 
8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
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DOME NOLEMJ: 
1. 2015.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 162 220.49 

( viens simts sešdesmit divi  tūkstoši divi simti  divdesmit  eiro un 49  

centi) Nīcas vidusskolas sporta zāles un palīgtelpu atjaunošanai. 

2. Aizņēmuma termiņš-ilgtermiņa aizņēmumam - 25 (divdesmit pieci) gadi, 

ar atlikto maksājumu uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
13. 

 
Par  noteikumiem  par  līdzekļu piešķiršanu  

 neparedzētu izdevumu  segšanai 
 
 

 Lai sakārtotu  līdzekļu piešķiršanu neparedzētu izdevumu segšanai, 
Dome , pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti 
balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  „Noteikumus par līdzekļu piešķiršanu neparedzētu izdevumu 
segšanai” . 

2. Informēt par noteikumiem pašvaldības  darbiniekus  un iestādes. 
3. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram. 

 
 

14. 
Par Nīcas novada  skolēnu  konkursu  nolikumiem 

 
 Pamatojoties uz Likumu „Par pašvaldībām ” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 
8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

 1. Apstiprināt  skolēnu konkursu  nolikumus  ar  pielikumiem: 
 1.1. vokālās  mūzikas konkursa ‘’Balsis 2015’’, 
 1.2. skatuves  runas konkursa, 
 1.3. vizuālās  un vizuāli plastiskās  mākslas  konkursa. 
 

15 
Par kustamās mantas –pasažieru autobusa 

 Mercedes Benz 303 atsavināšanu 
 
Saskaņā ar Nīcas novada domes 13.10.2014  lēmumu ( protokols Nr. 

17) tika nolemts  organizēt  autobusa Mercedes Benz 303 atkārtotu 
atsavināšanu. 

Līdz pieteikšanās izsolei termiņa beigām, t.i., līdz 2014.gada 
19.novembrim domē nebija saņemts neviens izsoles pieteikums. Saskaņā ar 
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izsoles noteikumu 3.18.1. punktu, izsole uzskatāma par nenotikušu, ja 
noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. Izsoles komisija 
2014.gada 20.novembrī pieņēma lēmumu – atzīt izsoli par nenotikušu. 

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 
otrajai daļai, publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 
pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā 
likumā paredzētajos gadījumos. Minētā likuma 7.pants nosaka, ja lēmumā par 
publiskas personas mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav 
bijis sekmīgs, institūcija (amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var 
noteikt citu atsavināšanas veidu. Savukārt, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā daļa nosaka, ja kustamās mantas pirmā 
izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu, var ierosināt 
citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu. Citi atsavināšanas veidi noteikti 
likuma 3.pantā un tie ir - pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi, 
pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot kapitālsabiedrības 
pamatkapitālā, nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta), 
nododot bez atlīdzības. 

Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, jāsecina, ka piemērotākais 
veids ir pārdošana par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 1. un 
3.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja 
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem 
ir mazāka par 700 euro, šajā gadījumā pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka 
par atlikušo vērtību (1.punkts) vai sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga (3.punkts). 

 Autobusa Mercedes Benz 303 bilances vērtība  pēc grāmatvedības 
datiem uz 31.10.2014. ir EUR 140,14. 
 Nebūtu vēlams pārdot autobusu par bilances vērtību, jo lūžņu cena ir 
daudz augstāka – 123 EUR par vienu tonnu lūžņu (dati no Tolmet uz 
01.12.2014.) 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta otrā daļa 
nosaka, ka sludinājums par publiskas personas mantas pārdošanu publicējams 
institūcijas, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu mājaslapā internetā 
un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. 

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
7.pantu, 37.panta pirmo daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta otro daļu, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nasv, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt izsoles komisijas lēmumu un atzīt 13.10.2014  domes  sēdē  
pieņemto  lēmumu par atkārtoti izsludināto izsoli 2014.gada 20.novembrī par 
nenotikušu. 
2. Noteikt kustamās mantas pasažieru autobusu Mercedes Benz 303, valsts 
reģistrācijas Nr. FJ 5349, izlaiduma gads 1984.g. atsavināšanas veidu - 
pārdošana par brīvu cenu.  
3. Apstiprināt autobusa Mercedes Benz 303 (lūžņu) pārdošanas cenu EUR1000 
lūžņu cena. 
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4. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas pasažieru autobusu Mercedes 
Benz 303 (lūžņu) pārdošanu par brīvu cenu pašvaldības mājas lapā ww.nica.lv 
un vietējā izdevumā Nīcas novada vēstis, nosakot, ka pieteikums par autobusa 
Mercedes Benz 303 (lūžņu) pirkšanu iesniedzams Nīcas novada domē Bārtas 
ielā 6. Nīcā, Nīcas novadā piecu darba dienu laikā no sludinājuma 
publicēšanas. 
5.  Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās 
vairāki pircēji, rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
noteiktajā kārtībā. 
6. Apstiprināt izsoles noteikumus. 
7. Ja izsole netiek rīkota, samaksa par pasažieru autobusu Mercedes Benz 303 
(lūžņu) pārdošanu veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no Izsoles komisijas 
paziņojuma saņemšanas dienas, norādītajai cenai pieskaitot PVN, attiecīgi 
noslēdzot pārdošanas līgumu. 
8. Uzdot juristei sagatavot pasažieru autobusu Mercedes Benz 303 (lūžņu) 
pārdošanas līgumu. 
 

16 
Par mencu nozvejas limita maksu 

 
        Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 2.pielikumu, maksu par mencu nozvejas limitu 
noteikta zvejai Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem. Tā kā Nīcas novadam 
mencu nozvejas limits tiek piešķirts zvejai Baltijas jūras piekrastē, tad 
pašvaldība nevar iekasēt maksu par šī nozvejas limita izmantošanu. 
        Šajā sakarā Nīcas novada dome 06.12.2013. ir saņēmusi vēstuli  
Nr. 4.1-3e/4050/2013 no Zemkopības ministrijas, kurā teikts, ka maksa par 
mencu nozvejas limitu ir piemērojama zvejai Baltijas jūrā aiz piekrastes 
ūdeņiem. 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Nepiemērot maksu par mencu nozveju Baltijas jūras piekrastē Nīcas 
novada teritorijā. 

 
17. 

Par pamatmaksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 
 un zvejas tiesību izmantošanu 

 
        Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 87. punktu, nosakāma  maksa saskaņā ar šo 
noteikumu 21. pielikumu . 
 
 Atklāti balsojot, ar   8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
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1. Noteikt maksu  par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 

rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”  21. 

pielikumu, nepaaugstinot to divkārši. 

18 
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu  
zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)   

zvejošanai 2015. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 

 
Lai savlaicīgi tiktu sadalītas zvejas nomas tiesības (zvejas rīki) 

zvejošanai 2015.gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā, dome izskata  
jautājumu par termiņa  noteikšanu  iesniegumu  pieņemšanai. 

 
Izvērtējot  situāciju  un, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta 14.punkta f) apakšpunktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Noteikt 2015.gada 23.janvāri par gala termiņu iesniegumu pieņemšanai uz  
zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2015.gadā Baltijas jūras 
piekrastē un Liepājas ezerā. 

 
19. 

Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2015. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 

 
I. 
 

Pamatojoties uz  „Zvejniecības likuma” 5.4., 7.2., 7.6., 11.1., 11.2., 
11.(52) pantiem, Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.359 „Licencētās 
rūpnieciskās zvejas kārtība” 4.2. punktu, Ministru kabineta 11.08.2009.  
noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 17., 27., 27.1, 27.2., 
32., 33., 53., 62., 69., 71.punktiem, Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu 
Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 
piekrastes ūdeņos” 5., 5.1., 5.2., Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu 
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 
iekšējos ūdeņos” 4., 7., 7.2., 7.5., 7.6., 7.6.1.punktiem,   atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. 2015.gadā  piešķirt zvejas  rīkus  zvejošanai  Baltijas  jūras piekrastē  un 
Liepājas  ezerā 2014.gada  apjomā tām  fiziskām un juridiskām personām, 
kuras zvejojušas 2014.gadā, pildījušas  līguma  nosacījumus, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas novadā pieder  nekustamie  
īpašumi. 
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2. Mencu limitus piešķirt ar dienu, kad Nīcas novada dome  saņems Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta  
informāciju  par mencu nozvejas limitiem 2015.gadā. 

 

II. 
Par mencu nozvejas limitiem 
 
        Izvērtējot minēto informāciju, pamatojoties uz iesniegumu , Latvijas Republikas 
Zemkopības ministrijas vēstuli Nr.4.1-2e/3920/2014,   Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību 
piekrastes ūdeņos” 5.1. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta f) 
daļu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Piešķirt vienai juridiskai personai  papildus desmit tonnas mencu nozvejas 
limitu. 

 
20. 

Par amata līmeņa, un algu grupas izmaiņām 
  
 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Ar 2015. gada 1. janvāri   sporta darba organizatoram  apstiprināt  apakšsaimes 
līmeni III, algu grupu 10 un mēnešalgu . 

2. Ar 2015. gada 1. janvāri  Nīcas lauku ambulances sanitārei  apstiprināt  amata 
nosaukumu , apakšsaimes līmeni IB, algu grupu 3  un mēnešalgu. 

 
21. 

Par mēnešalgu un amatu 
 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Pašvaldības policijas priekšniekam apstiprināt  amatu  saimi, līmeni, algu grupu un 
mēnešalgu. 

2. Speciālistam  uzņēmējdarbības  jautājumos apstiprināt  amatu saimi, līmeni, algu 
grupu un mēnešalgu. 

22 
Par amata nosaukuma maiņu 

 
  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Mainīt amata nosaukumu „Būvvaldes vadītājs“ uz nosaukumu „Būvinspektors“ 

ar 2015.gada 1.janvāri. 



 

 

 

 
 

10 

 
23 

Par sētnieka pakalpojuma sniegšanu 
 

           Sakarā ar vairākkārtējām Nīcas novada iestāžu un iedzīvotāju 
telefoniskām sūdzībām par nesakopto un piegružoto Skolas ielas 1 pieguļošo 
teritoriju, tika veikta šīs teritorijas apsekošana. Nīcas novada komunālās 
pārvaldes pārstāvjiem veicot regulāras apsekošanas konstatēts, ka teritorija 
netiek regulāri kopta un uzturēta no Skolas ielas 1 iedzīvotāju puses. 
           Dome atzīmē, ka Skolas ielas 1 daudzdzīvokļu māja un tās pieguļošā 
teritorija ir Nīcas novada domes īpašums. 
           Nīcas novada dome secina, ka šai teritorijai ir nepieciešams sētnieka 
pakalpojums. 
           Pašreiz blakus esošās teritorijas, Skolas ielas 2 un Skolas ielas 4 
sētnieka likme ir 0,65. Pievienojot Skolas ielas 1 teritoriju, kuras likme būtu 0,2, 
sētnieka kopējā likme būtu 0,85. 
           Pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām” 21. panta 14. punktu un 15. 
panta 2. punktu, Dzīvokļa īpašuma likuma 2. panta otro daļu, 4.panta pirmās 
daļas 3.punktu, 10.panta 2.punktu un „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” 5. 
panta pirmo un otro daļu, 6. panta otrās daļas 1.punkta a) apakšpunktu: 
 atklāti balsojot, ar 8 balsīm par,  pret nav, atturas  nav,  
 

DOME  NOLEMJ:  
 

1. Noteikt sētnieka pakalpojuma sniegšanu 3486 m2 platībā, kas atbilst 
Skolas ielas 1, Nīcā pieguļošajai teritorijai.  

2. Noteikt šai teritorijai sētnieka darba apjomu 0,2 likmi, uzdodot domes 
administrācijai risināt jautājumu par jaunas štata vietas izveidi par šo 
likmi vai, savstarpēji vienojoties. 

3. Sētnieka pakalpojumus sniegt ar 2015. gada 1. februāri. 
4. Sētnieka pienākumu izpilde uzsākama 2015. gada 1. februāri 
5. Noteikt Skolas ielas 1 īrniekiem sētnieka pakalpojuma maksu ar 2015. 

gada 1. februāri- bet būtu jāzina, cik būs. 
6. Informēt Skolas ielas 1 īrniekus par sētnieka pakalpojuma sniegšanu 

likumdošanā noteiktā kārtībā. 
7. Par lēmuma izpildi atbildīgs domes izpilddirektors. 

 

24 
Par degvielas normām 

 

 Pamatojoties uz 2014.gada 29.septembra rīkojumu Nr.2.1.5/91 izveidotā 
komisija veica degvielas normu pārskatīšanu un noteikšanu Nīcas novada 
domes autotransportam ar eksperimentālo noteikšanas kārtību, par to sastādot 
aktus. 
 Pamatojoties uz iesniegtajiem  aktiem, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Degvielas normas apstiprināt. 
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25. 
Par  Jaungada  zolītes čempionātu 

  

Nīcas novada dome izskata  jautājumu par  Jaungada  zolītes čempionāta 
organizēšanu. 

Pamatojoties uz  likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Jaungada  zolītes čempionātā nolikumu apstiprināt . 
 

 
26. 

Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam  
Investīciju plāna aktualizēšanu 

 
1. Aktualizēt Attīstības programmas 2014-2020 Investīciju plānu, norādot 

konkrētus SAM pie konkrēto aktivitāšu finansējuma avotiem. 
2. Investīciju plānā „Pamatprojekti” iekļaut jaunu pozīciju „Jūrmalciema tīklu 

mājas un mola rekonstrukcija”, SAM 3.3.1. 
3. Investīciju plānā pie Autoceļiem iekļaut jaunu ceļa posmu „LŪKPS-

Pūpoli-Zirģeļi” un „Kamenes-Paipu dambis”, SAM 3.3.1. 
 
 

 
 


