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Nīcas  novada domes 
2015. gada 10. augusta  sēde 

(12.protokols) 
 

 
 Pirms  darba kārtības  jautājumu izskatīšanas  izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS  sniedz īsu  
pārskatu  par  iepriekšējās domes  sēdes  lēmumu  izpildi. 
 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi  

 
 

I. 
 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu  jautājumus: par zemes īpašumu 
apvienošanu, par grozījumiem  iepriekš pieņemtajos  domes lēmumos, par īpašumu sadalīšanu 
un  nosaukumu piešķiršanu    jaunizveidotajiem   īpašumiem,  par zemes nodošanu īpašumā  
bez  atlīdzības. 
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  un atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus no Nr. 155 līdz Nr. 162 ieskaitot . 
 

II. 
Par zemes nomu 

 
1. 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1. Pagarināt zemes nomas tiesības uz pašvaldībai piederoša zemes īpašuma  daļu  vienai  

personai  bez apbūves tiesībām uz četriem gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu. 

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 līgumu. 

2. 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Iznomāt  pašvaldībai piederoša zemes īpašuma  daļu  bez apbūves tiesībām uz četriem 

gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
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-  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 līgumu. 

                

2. 
Par zemes ierīcības projektiem un  detālplānojumiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt   administratīvos   aktus  Nr.  163 līdz Nr. 166 ieskaitot. 
 

 
3.  

Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  

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

DOME  NOLEMJ: 
 
 Akceptēt  Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no pirmpirkuma  tiesībām. 
 
 

4. 
Par nenotikušām  izsolēm  

 

 
1)   Īpašumu ‘’Kalnišķu mežs ’’  un ‘’Alkšņu mežs’’ cirsmu izstrādes tiesību izsole 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

 2015.gada 18. jūnija  īpašumu ‘’Kalnišķu mežs ’’  un ‘’Alkšņu mežs’’ cirsmu izstrādes 
tiesību izsoli   uzskatīt par nenotikušu.  Izsoles komisijas  sēdes  protokolu šajā  jautājumā 
apstiprināt. 
 
 
2) Kustamā īpašuma – metāllūžņu pārdošanas  izsole 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
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DOME  NOLEMJ: 
 

2015.gada 23.jūlija  pašvaldības kustamā īpašuma – metāllūžņu pārdošanas izsoli uzskatīt par 
nenotikušu.  Izsoles komisijas  sēdes  protokolu šajā  jautājumā apstiprināt. 
 
       

5. 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
 

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

  Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 167 . 

 
 

6. 
Par suvenīru pārdošanu 

 
 Nīcas novada domes administrācijas un pašvaldības iestāžu prezentācijas vajadzībām ir 
izgatavoti suvenīri – papīra un auduma maisiņi ar novada ģerboni un devīzi. Daļu no suvenīriem 
paredzēts tirgot tūrisma informācijas centrā. 
  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 
  

DOME NOLEMJ: 
 
1. Tirdzniecībai paredzēt 300 papīra maisiņus un noteikt 1 maisiņa (pašizmaksa 0.629 eiro) 
pārdošanas cenu 0.75 eiro. 
 
2. Tirdzniecībai paredzēt 50 auduma maisiņus un noteikt 1 maisiņa (pašizmaksa 2.41 eiro) 
pārdošanas cenu 3.00 eiro. 

 
3. Tirdzniecībai paredzēt 150 krūzītes un noteikt 1 krūzītes cenu (pašizmaksa 3.17 eiro) 
pārdošanas cenu 5.00 eiro. 

 
4. Tirdzniecībai paredzēt 400 pildspalvas un noteikt 1 vienības  cenu (pašizmaksa 0,46 
eiro) pārdošanas cenu 1.00 eiro. 

 
 

7. 
Par  konkursiem un to nolikumiem 
„Olimpiskās dienas  2015”  ietvaros 

 
 

  Nīcas novada dome  izskata  3(trīs) nolikumus : 
 - zīmējumu konkursa  nolikumu , 
 - foto konkursa nolikumu, 
 - eseju konkursa  nolikumu. 
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 Visi  nolikumi   ietver  sporta  tēmu  un visiem nolikumiem  moto  ir ‘’ Basketbols ir 
mana spēle’’. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Zīmējumu  konkursa, foto konkursa un eseju konkursa  nolikumus, kuri  notiks 
‘’Olimpiskās  dienas 2015’’  ietvaros un kuru moto  ir ‘’Basketbols ir mana  spēle’’,   apstiprināt. 

 
8. 

Par 2015.gada augusta 
 Nīcas novada izglītības iestāžu darbinieku konferenci 

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

DOME  NOLEMJ: 
 Akceptēt priekšlikumu. 
 

9. 
Par iesniegumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
 Akceptēt priekšlikumu . 

10. 
Par Saistošo noteikumu  Nr. 8  

‘’Par Nīcas  novada  pašvaldības 
 neapbūvētas lauksaimniecībā  izmantojamās zemes nomu’’ precizēšanu 

 
 Izvērtējot Vides aizsardzības un  reģionālās  attīstības ministrijas  atzinumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, 
atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 Precizēt un izdot Nīcas novada domes Saistošos noteikumus Nr.8 „Par Nīcas novada 
pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” . 
 
 


