
 
Nīcas novada domes sēde 

2014. gada 9. jūnijā 
__________________________________________________ 

 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 

 Nīcas novada dome izskata  zemes  un īpašumu  jautājumus:  par  
nekustamo  īpašumu adrešu maiņu,  par īpašumu ‘’Grodi’’, ‘’Pērkones 
Tauriņi’’, Janīši’’  sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, par  zemes 
lietošanas  mērķu  maiņu īpašumiem  ‘’Blāzmas’’, ‘’Jaunblāzmas’’, ‘’Meža 
Salmiņi’’, par zemes nomas līguma  noslēgšanu īpašumam ‘’Akoti’’, par  
īpašumu  ‘’Alkšņu mežs’’ un  ‘’Bērza pumpuri’’  nostiprināšanu zemesgrāmatā. 
   

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 85. līdz  Nr. 94. ieskaitot  
II. 

Par zemes nomu 
 

1.Pagarināt zemes  nomas līgumus ar četriem  nomniekiem  par pašvaldības zemes  
nomu  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 detālplānojuma  precizēšanu 

nekustamajam īpašumam  
  
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  95.  

 
 

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 sagatavoto ‘’Valsts autoceļu  sakārtošanas programmu  

2014.- 2020. gadam ‘’  un priekšlikumiem 
 valsts  sakārtošanas  programmas prioritāšu  precizēšanu, 

 sākot  ar  2015. gadu 

 



 1)Programmā papildus iekļaut ceļu posmu A11 Liepāja-Lietuvas robeža 
(Rucava) no 0.00 km-līdz 4.90 km. Vēlamais  rekonstrukcijas  gads -2018.(tab.1. 
1.1.Nr.1.) 
2.Maināma projektā iekļauto auto ceļu posmu rekonstrukcijas darbu vai seguma 
atjaunošanas prioritāte.(tab.1.2.) 
 2.1. A11 Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) no 21.85 km līdz 27.60 km programmā 
paredzētais gads 2017 vēlamais rekonstrukcijas gads 2015.(tab.1.2. Nr.1.) 
2.2..A11 Liepāja - Lietuvas robeža{Rucava) no 38.00 km līdz 45.56 km programmā 
paredzētais gads 2018,vēlamais rekonstrukcijas gads 2015.(tab.1.2.Nr.2.)  
2.3. A11 Liepāja – Lietuvas robeža(Rucava) no 50.60 km programmā paredzētais 
gads 2019 ,vēlamais  rekonstrukcijas gads 2016.(tab.1.2.Nr.3.) 
3.Iekļaut Valsts vietējo auto ceļu segu vai virsmas apstrāde.(tab.3.) 
3.1.V1222 Nīca –Otaņķi- Grobiņa  no 0.00 km līdz 25.90 km vēlamais rekonstrukcijas 
gads 2015 gads vai 2016 gads.(tab.3.1.Nr.1.) 
3.2.V1231 Klampji – Jūrmalciems no 0.00 km līdz 7.80 km  vēlamais rekonstrukcijas 
gads 2015 gads vai 2016 gads.(tab.3.1.Nr.2.) 
3.3.V1232 Skatre –Rolavi no 0.00 km līdz 3.20km vēlamais rekonstrukcijas gads 
2015 gads vai 2016 gads.(tab.3.1.Nr.3.) 
3.4.V1220 Nīca – Ječi –Peši no 0.00 km līdz 18.50 km vēlamais rekonstrukcijas gads 
2015 vai 2016 gads.(tab.3.1.Nr.4.) 
4.Programmā papildus iekļaujamie objekti.(tab.4.1.)  
4.1.A11 Liepāja – Lietuvas robeža(Rucava) gājēju pārejas izveide ar regulējamu 
luksoforu 19.90 km. Sakarā ar vecā pasta ēkas izmantošanu vēlamais 
rekonstrukcijas gads 2015 vai 2016 gads.(tab.4.1.Nr.1.)  
Pielikumā:  
1.Valsts autoceļu sakārtošanas programmas anketa ar priekšlikumiem un termiņiem. 
 

        Nīcas novada pašvaldības priekšlikumi 

Valsts autoceļu sakārtošanas programmai 2014. – 2020. gadam 

 
1. Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija vai seguma atjaunošana un 

pastiprināšana 

1.1. Programmā papildus iekļaujamie ceļu posmi. 

Nr. Autoceļš 
Adrese, km Vēlamais rekonstrukcijas gads 

no līdz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. A11 Liepāja-Lietuvas 

robeža                          

(Rucava) 

0.00 4.90    2018   

2.          

          

 

1.2. Maināma projektā iekļauto autoceļu posmu rekonstrukcijas darbu vai seguma 

atjaunošanas prioritāte. 

 

Nr. Autoceļš 

Adrese, km Programmā 

paredzētais 

rekonstrukcijas 

gads 

Vēlamais 

rekonstrukcijas 

gads 
no līdz 

1. A11 Liepāja-Lietuvas 21.85 27.6 2017 2015 



robeža (Rucava)           

 

2. A11 Liepāja-Lietuvas 

robeža (Rucava)           

 

38.00 45.56 2018 2015 

3. A11 Liepāja-Lietuvas 

robeža (Rucava)           

 

50.60 53.48 2019 2016 

 

1.3. No programmas izslēdzamie autoceļu posmi 

Nr. Autoceļš 
Adrese, km 

no līdz 

1.    

2. Nav izslēdzami.   

    

 

2. Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija vai seguma atjaunošana 

2.1. Programmā papildus iekļaujamie ceļu posmi 

Nr. Autoceļš 
Adrese, km Vēlamais rekonstrukcijas gads 

no līdz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Reģionālo autoceļu posmi ar melno segumu 

2. Nav reģionālo auto ceļu 

posmi ar melno segumu. 

        

           

          

 Reģionālo autoceļu posmi ar grants segumu 

1.          

2. Nav reģionālo auto ceļu ar 

grants segumu. 

        

          

2.2. Maināma projektā iekļauto autoceļu posmu rekonstrukcijas vai seguma 

atjaunošanas darbu prioritāte 

Nr. Autoceļš 

Adrese, km Programmā 

paredzētais 

rekonstrukcijas 

gads/gadi 

Vēlamais 

rekonstrukcijas 

gads/gadi 
no līdz 

 Reģionālo autoceļu posmi ar melno segumu 

1.      

2. Nav maināmi.     

      

 Reģionālo autoceļu posmi ar grants segumu 

1.      

2. Nav maināmi.     

      

 

2.3. No programmas izslēdzamie autoceļu posmi 



Nr. Autoceļš 
Adrese, km 

no līdz 

1.    

2. Nav izslēdzami.   

    

 

3. Valsts vietējo autoceļu segu atjaunošana vai virsmas apstrāde 

 

3.1. Programmā papildus iekļaujamie ceļu posmi 

Nr. Autoceļš 
Adrese, km Vēlamais rekonstrukcijas gads 

no līdz 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. V1222 Nīca-Otaņķi-

Grobiņa 

0 25.90 2015 2016     

2. V1231 Klampji-

Jūrmalciems 

0 7.80 2015 2016     

3. V1232 Skatre -Rolavi 0 3.20 2015 2016     

4. V1220 Nīca-Ječi-Peši 0 18.50 2015 2016     

 

3.2. Maināma projektā iekļauto autoceļu posmu segu atjaunošanas vai virsmas 

apstrādes dabu prioritāte. 

Nr. Autoceļš 

Adrese, km Programmā 

paredzētais 

rekonstrukcijas 

gads/gadi 

Vēlamais 

rekonstrukcijas 

gads/gadi 
no līdz 

1. Nav maināmi jo nav 

iekļauti. 

    

2.      

      

 

3.3. No programmas izslēdzamie autoceļu posmi 

Nr. Autoceļš 
Adrese, km 

no līdz 

1.    

2. Nav izslēdzami ceļu posmi.   

    

 

4. Satiksmes drošības projekti 

4.1. Programmā papildus iekļaujamie objekti 

Nr. Nosaukums 
Vēlamais rekonstrukcijas gads 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. A11 Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) 

gājēju pārejas izveide ar regulējamu 

luksoforu  19.90 kilometrā.    Sakarā ar 

vecā pasta ēkas rekonstrukciju.      

2015 2016     



 

2.        

        

 

4.2. Maināma projektu realizācijas prioritāte 

Nr. Nosaukums 

Programmā 

paredzētais 

rekonstrukcijas 

gads/gadi 

Vēlamais 

rekonstrukcijas 

gads/gadi 

1.    

2. Nav maināmi.   

    

 

4.3. No programmas izslēdzamie projekti 

Nav izslēdzami. 
 
 

5. 
Par  Rudes pamatskolas direktores  I.LĪBEKAS  iesniegumu 

 
Akceptēt  Rudes pamatskolas  direktores I.LĪBEKAS   lēmumu  par pirmsskolas  
izglītības grupas slēgšanu  no  š.g. 1. jūlija  līdz 29.  jūlijam , lai nodrošinātu  Darba  
likuma 150. panta  prasību izpildi. 

 
6. 

 Par Saistošiem  noteikumiem  
 par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu 

 

 Saskaņā ar domes pastāvīgo komiteju lēmumiem par jautājumu 
lēmums netiek pieņemts . 

7. 

Par  maksu par pakalpojumiem  par  mirušo personu  apbedīšanu 

 

 Saskaņā ar domes pastāvīgo komiteju lēmumiem par jautājumu 
lēmums netiek pieņemts . 
 

8. 
Par autobusa Mercedes Benz ar valsts reģistrācijas  

Nr.  FJ 5349 turpmāko lietošanu 
 

1. Nodot atsavināšanai pasažieru autobusu Mercedes Benz 303, valsts reģistrācijas 
Nr. FJ 5349, izlaiduma gads 1984.g. 
2. Noteikt, ka autobusa novērtēšanas procedūra  jāveic  mantas novērtēšanas 
sertificētam vērtētājam.  
 

9. 
Par deklarētās  dzīvesvietas  ziņu   anulēšanu 

 
 Apstiprināt  administratīvos  aktus   Nr 96  līdz  Nr. 98 ieskaitot  



 
10. 

Par Melleņu lasīšanas čempionāta nolikumu 
 un pasākuma izdevumu tāmes apstiprināšanu 

  
1. Apstiprināt Melleņu lasīšanas čempionāta nolikumu, nosakot dalībniekiem 

dalības maksu 3.00 EUR apmērā; 

2. Apstiprināt Melleņu lasīšanas čempionāta izdevumu tāmi. 

 
11. 

Par līgumu ar biedrību  
‘’Nīcas novada  attīstības  biedrība’’ 

  
 

1. Grozīt Nīcas novada domes 13.01.2014. lēmumu „Par līgumu” (prot.Nr. 1., 
pts Nr.14), un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā: 

 
‘’1. Noslēgt līgumu ar biedrību „Nīcas novada attīstības biedrība”, reģ.nr. 
40008206925, par zemes gabalu „Pērkones iela 5” (kad. Nr. 6478 003 0038), 
Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, nodošanu biedrībai bezatlīdzības 
lietošanā ar termiņu līdz 2022.gada 13.janvārim. 
 
2. Līgumā par bezatlīdzības lietošanu attiecīgi mainīt zemes gabala kadastra  
numuru un nosaukumu. 

 
12. 

Par noteikumiem „par mācību maksu Nīcas novada futbola grupā” 

 
1. Apstiprināt Noteikumus „Par mācību maksu Nīcas novada futbola grupā” un 
Līgumu  par futbola grupas  programmas realizāciju  (pielikumā). 
2.Atzīt par spēku zaudējušu Nīcas novada domes 10.11.2011. lēmumu „Par 
mācību maksu Nīcas novada futbola grupās”. 
 

13. 

Par finansējuma piešķiršanu līdzdalībai mācību-kvalifikācijas celšanas 
nometnes apmaksai 

 
Apmaksāt 2 sportistēm un trenerim specializētās nometnes mācību maksu 100 $ 
(viens simts dolāru) apmērā katram. Kopējā summa - 300 $ līdzekļus paredzot no 
neparedzētiem līdzekļiem. 
 

14. 

Par vienošanos ar Dabas aizsardzības pārvaldi par veidojamās tūrisma 
infrastruktūras apsaimniekošanu 

 
 1. Konceptuāli atbalstīt līguma  slēgšanu  uz 5 gadiem, precizējot  līguma  
nosacījumus. 

15. 

Par Nīcas sieviešu kori 
 
15.1. par tautastērpa kurpēm Nīcas sieviešu kora dalībniecēm 
 



 Piešķirt Nīcas novada sieviešu kora dalībniecēm EUR 1410 pie Nīcas novada 
tautastērpa valkājamo kurpju iegādei, līdzekļus paredzot no neparedzētiem 
līdzekļiem. 
 
15.2. Par naudas balvu sakarā Nīcas sieviešu kora diriģentēm L.Amerikai- 
Ansiņai un I.Eglei un 3 ilggadīgām kora dalībniecēm- I.Žodziņai, I.Kalnišķei, 
R.Ābelītei 
 
 Piešķirt naudas  balvas par kopējo  summu 270.- EUR  pēc  nodokļu 
nomaksas. 
 

16. 
Par skolu iesniegumiem par papildu finansējumu logopēda darba apmaksai 

 
 Uzdot izpilddirektoram līdz 2014.gada jūlija sēdei kopā ar skolu 
administrācijām atrast nepieciešamos līdzekļus logopēda  atalgojumam 
apstiprinātajos skolu budžetos. 

 
18. 

Par Nīcas vidusskolas 9. un 12.klašu skolēnu apbalvošanu 
 

 Izvērtējot Nīcas vidusskolas administrācijas ieteikumus un pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  

DOME  NOLEMJ: 

1. Piešķirt apbalvojumus  saskaņā  ar  nolikumu  un skolu administrāciju  
priekšlikumiem.  

 

19. 
Par nekustamā  īpašuma „Piestātne”  

nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
 
 

1. Apstiprināt Nekustamā īpašuma ”Piestātne” (kad. Nr. 6478 019 0132 001), nomas 
tiesību izsoles noteikumus. 
2. Apstiprināt nomas tiesību līguma projektu. 
3. Noteikt, ka nomas līgums slēdzams uz 12 (divpadsmit) gadiem. 
4. Apstiprināt īpašuma „Piestātne” nosacīto nomas maksu (izsoles sākumcenu) EUR 
55,00 (bez PVN) mēnesī. 
5. Noteikt izsoles soli EUR 2,00.  Izsole notiek ar augšupejošu soli. 
6. Sertificēta vērtētāja izdevumus atlīdzināt no nomnieka nomas maksu iemaksām. 
7. Noteikt izsoles datumu – 2014.gada 10.jūlijs plkst. 14.00 Nīcas novada domes 14. 
kabinetā. 
8. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 
2014.gada 9.jūlijam plkst. 16.00. 
9. Izsludināt izsoli Nīcas novada informatīvajā izdevumā un mājas lapā www.nica.lv, 
kā arī izvietojot sludinājumu Nīcas novada domes un Otaņķu pagasta pārvades 
telpās un pie iznomājamā īpašuma. 
10. Apstiprināt izsoles komisiju- domes izpiddirektors Andrejs Šakals, Otaņķu 
pagasta pārvaldes vadītāja Anda Veidele, komunālās pārvaldes vadītājs Aivars 
Veiss. 
Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt domes Andreju Šakalu. 
Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Ivetu Tumaščiku. 

http://www.nica.lv/


11. Uzdot izsoles komisijai organizēt pašvaldības īpašuma ”Piestātne” nomas tiesību 
pirmo izsoli. 
12. Publicēt izsoles noteikumus mājas lapā www.nica.lv. 

 
20. 

Par  komisijas  nolikumu 
 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas  komisijas  nolikumu apstiprināt . 
 

21. 
Par   Otaņķu pagasta  pārvaldes vadītājas A.VEIDELES  iesniegumu  

 
  

Piešķirt papildus līdz  EUR 2218,00 Otaņķu pagasta pārvaldes administratīvās 
ēkas „Pagastmāja” pirmā stāva koridora remontam no neparedzētajiem līdzekļiem. 

                                               
 

                                      22.      

Par sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 
 

 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 99  (pielikumā). 
 

23. 
Par detālplānojuma  apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam „Šlejfi’’ (kad.Nr.6478 001 0045)  
 Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā 

 
   

1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 100   

24.  
Par zemes ierīcības  projekta  apstiprināšanu 

Īpašuma ‘’Skrīsti’’ sadalīšanai 
  

 
           Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 101 . 

 
 

25. 
Par Zvejnieku svētku Jūrmalciemā sporta spēļu nolikumu 

  
 

 Zvejnieku svētku  Jūrmalciemā  sporta spēļu  nolikumu  apstiprināt   
 
 

26. 
Par papildus  naudas  līdzekļu piešķiršanu 
pirmsskolas  izglītības  iestādei ‘’ Spārīte’’ 

 
Piešķirt  papildus  līdzekļus līdz  1300.- euro  Apmērā   pirmsskolas  izglītības 
iestādes  ‘’Spārīte’’  telpu  remontam. 

 

 



27. 
Par  Nīcas  novada domes  priekšsēdētāja A.PETERMAŅA 

atvaļinājumu  un  samaksu priekšsēdētāja  vietniecei I.LĪBEKAI 
 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam A.Petermanim atvaļinājumu  vienu nedēļu no 

2014.gada 16. jūnija. 

2.Domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA prombūtnes  laikā  domes  
priekšsēdētāja vietniecei I.LĪBEKAI samaksāt pēc domes priekšsēdētāja algas 
likmes par faktiski nostrādātajām stundām. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


