
1 
 

 
 

Nīcas novada domes  
2015. gada 14. septembra sēde  

(protokols Nr. 13)   
 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 
 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 168  līdz  Nr. 185  
 

II. 
Par  zemes nomu 

 

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošo noteikumu 

Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

nomu”  8., 9., 22.2.  punktiem,  Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”’ 21.panta  

14.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Pagarināt  zemes nomas līgumus 6(sešām) personām  par  pašvaldībai piederoša zemes 

īpašuma  nomu   bez apbūves tiesībām  saskaņā ar grafiskiem pielikumiem. 

2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 

-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 

- Nomas maksa –  3 % no kadastrālās vērtības, 

- 21% PVN. 

3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā noslēgt zemes nomas līgumus. 

 

III. 

 

Iznomājamā lauksaimniecības  zeme 

 Nīcas novadā (bez apbūves tiesībām)* 

 

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu , Nīcas novada domes 

10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.8  “Par Nīcas novada pašvaldības  

neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”  10.punktu,  Nīcas novada dome 

izskata   iznomājamo  zemju  sarakstu. 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME  NOLEMJ: 

1.Apstiprināt sarakstu par iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas un Otaņķu 

pagastā).  

 
2. 

Par zemes ierīcības projektiem 
 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 186 līdz Nr. 193 . 
 

3.  
Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  

izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 
 Atklāti balsojot, ar 9 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 deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvo aktu  Nr. 194. 
 

5. 
Par amata vietām  

 
Priekšlikumus  apstiprināt 
 

6. 
Par  noteikumiem  

 ‘’ Par  budžeta izstrādāšanas,  apstiprināšanas, izpildes  un kontroles  kārtību’’ 
 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par pret nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt noteikumus ‘’Par  budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes  un 

kontroles  kārtību’’ . 
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7. 
Par  izmaiņām  Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas  sastāvā 

 
       Atklāti balsojot, ar 9 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju sekojošā sastāvā: 
 
  Komisijas priekšsēdētāja – Justīne Siksna, 

                                sekretāre – Renāte Diķe 

                                locekļi – Natālija Pūce, 

                                                Līva Kate Šmiukše,  

                                                Everita Kozule, 

                                                Jānis Libķens. 

 
8. 

Par izmaiņām Novada ainavas  veidošanas un 

 sakoptas vides uzturēšanas komisijas sastāvā 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Atbrīvot  Lieni OTAŅĶI  no Novada ainavas  veidošanas un sakoptas vides uzturēšanas 
komisijas  locekles  pienākumiem. 

 
9. 

Par grozījumiem Nīcas  Mūzikas  skolas  nolikumā 
 
              Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  21. panta  astoto punktu, atklāti 
balsojot,   ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas Mūzikas skolas  nolikumā  izdarīt  grozījumus: 
 

1.1. 3.panta  pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
           ‘’ 3.  Skolas ir Nīcas novada domes  dibināta  iestāde  ar pastarpinātās  
pārvaldes  iestādes  statusu, tai  ir sava simbolika. ‘’ 
 
1.2. 8.pantu  papildināt  ar  8.2. apakšpunktu šādā redakcijā ; 
           ‘’ 8.2. Interešu  izglītības programmas.’’ 
 
1.3.    nolikuma VII  un VIII nodaļā   vārdus  ‘’nolikums’’  aizstāt ar  vārdiem ‘’ 
reglaments’’, 
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1.3. 36.6 apakšpunktu  izteikt šādā  redakcijā; 
            ‘’36.6  noteikumus par profesionālās  ievirzes izglītības  programmu  
izglītojamo  pārcelšanu, atskaitīšanu un akadēmisko  atvaļinājumu  piešķiršanu – 
pieņem  pedagoģiskā padome,’’ 

   
        2. Izveidot Nīcas Mūzikas skolas  nolikuma aktuālo redakciju. 
 
                     

10. 
Par Kurzemes plānošanas reģiona vēstuli pašvaldībām 

 „Par iespēju iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme visiem”” 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Iesaistīties Kurzemes plānošanas reģiona projektā „Kurzeme visiem” un 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā Kurzemes reģionā. 

2. Parakstīt nodomu protokolu „Par sadarbību projekta „Kurzeme visiem” īstenošanā”  

 

11. 

Par Nolikumu 
„Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” 

 
              Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti balsojot,   ar 9 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Nolikumu  ’’Par Nīcas novada pašvaldības  apbalvojumiem’’  apstiprināt . 

 
 

12. 
Par Nolikumu „Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo 

kameransambļu konkurss – festivāls” 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāt  balsojot, ar 9 balsīm par , 
pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nolikumu „Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un 
mazo kameransambļu konkurss – festivāls” . 
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13. 
Par budžetu 

 
Priekšlikumus   apstiprināt  
 

14. 
Par sporta darba  organizatora Ingara KALĒJA  iesniegumu 

 
1. Atbrīvot PERSONU  uz gadu  atbrīvot  no  macību maksas  futbola grupā, sākot ar 

2015.gada 1.septembri. 
 
 

15. 
Par datu aktualizāciju 

 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 195 . 
16. 

Par metāllūžņu izsoli 
 

Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1.Pārdot atklātā mutiskā izsolē aptuveni 41 tonnu metāllūžņus (skatīt tabulu Nr. 1), tai skaitā 
automašīnu VAZ 2121. Precīzu metāllūžņu daudzumu noteikt pie pārdošanas, sverot lūžņus 
pašvaldības pārstāvja klātbūtnē. 
2. Apstiprināt izsoles organizēšanu trijās kārtās; apstiprināt tabulā Nr. 1 norādīto katras 
izsoles kārtas sākuma cenu un izsoles nodrošinājuma apmēru: 

Tabula Nr.1 

 
Kārta 

 
Izsoles objekts 

 
Daudzums  

Sākuma cena 
(EUR par 

vienu tonnu) 

Izsoles 
nodrošinājums 

EUR 

1. melno metālu negabarīta 
lūžņi (5A)* 

26 tonnas 110,00 374,00 

melno metālu skārda lūžņi 
(12A, metāla biezums līdz 
4 mm)* 

3 tonnas 

čuguna negabarīta lūžņi 
(20A)* 

5 tonnas 

2. Elektrodzinēji* 1 tonna 350,00 35,00 

3.  automašīna VAZ 2121 
(Ņiva) 

1 gab. 100,00 10,00 
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3.Noteikt izsoles soļa lielumu EUR 10,00 (viens desmits euro 00 centi). 
4. Apstiprināt kustamā īpašuma – metāllūžņu pārdošanas izsoles noteikumus. 
5. Apstiprināt izsoles komisiju: 
                                                5.1. Andrejs Šakals 
                                                5.2.Anda Veidele 
                                                5.3.Līga Roga                                                 
6. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Andreju Šakalu. 
7. Par izsoles vadītāju apstiprināt juristi Ivetu Tumaščiku. 
8. Noteikt izsoles datumu – 2015.gada 1.oktobrī plkst. 14.00 Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, 
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 
9. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2015.gada 
1.oktobra plkst. 13.00. 
10. Izsludināt izsoli laikrakstā Latvijas Vēstnesis, Nīcas novada informatīvajā izdevumā, Nīcas 
novada mājas lapā www.nica.lv.   

17. 
Par  ātro uzlādes staciju novietošanu 

 
 Pamatojoties likumu Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”4.p.,  likuma  „Par pašvaldībām”’ 21.panta  
27.punktu,  atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Atļaut uzstādīt ātrās uzlādes staciju uz pašvaldības zemes īpašuma “Pienotava” ar kadastra 
Nr. 6478 010 0170, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 4 (četru ) kv.m.  platībā. 
2.Ātrās uzlādes stacijas novietošanu saskaņot ar Nīcas novada būvvaldi. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa –  5 (pieci) eiro gadā; 
- 21% PVN. 
 

18. 
Par maksas noteikšanu par ērces izņemšanu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Noteikt  maksu par  pakalpojumu -  līdz trīs ērču  izņemšana -   5.- EUR (pieci eiro). 
2. Noteikt: 

2.1.1   pakalpojumu veic Nīcas lauku  ambulances medmāsa, 
2.1.2   medmāsai  atalgojumu aprēķina un izmaksā 65 % apmērā no 

iekasētās naudas. 
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19. 

Par Ivara  APIŅA  iesniegumu 
  
 Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, I.APINIS balsošanā  
nepiedalās, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Ar 14.09.2015  atbrīvot  Ivaru APINI     no Administratīvās  komisijas  locekļa  pienākumiem. 
 
 

20. 
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

 
 Atklāti  balsojot, ar 9 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu nr. 196 . 
 
 
 


