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Nīcas novada domes sēde 
2016.gada 5. septembrī 

___________________________________________________ 
 
 

1. 
Par Nīcas novada izglītības  iestādēm 

 
 Atklāti balsojot, ar 6 balsīm   par, pret  nav, atturas  nav (balsošanā  
nepiedalās  I.LĪBEKA  un S.PANKOKA), 

DOME   NOLEMJ: 
Lēmumu  projektus  apstiprināt 
 

 
2. 

Par Nīcas novada pedagogu  profesionālās kompetences  pilnveides   
A programmas   apstiprināšanu 

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

 
DOME NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  Nīcas novada pedagogu  profesionālās kompetences pilnveides  A 
programmu „21.gadsimta skola un skolotājs tajā”  . 
 

3. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 119. 
 
 

II. 
Par  zemes nomu  

 
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” 6.p., 16.p.,17.p., un 

18.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos 

gadījumos – ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Atklāti 

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

 

1.Iznomāt pašvaldībai piederoša zemes īpašuma   daļu  vienai  personai. 

2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 

-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 

- Nomas maksa – 1,5% no kadastrālās vērtības, 

- 21% PVN. 

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

 

                   III.       

Iznomājamā lauksaimniecības  zeme Nīcas novadā (bez apbūves tiesībām)* 

 

        Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem 

noteikumiem Nr.8  “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes nomu”  10.punktu,   atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 

atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamiem zemes gabaliem. 

 

2.Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome 

ne agrāk kā 30 (trīsdesmit)   dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta 

publicēšanas pašvaldības izdevumā „Nīcas novada vēstis”(augusts). 

 

*zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas 

 

 
4. 

Par nekustamā īpašuma iznomāšanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a 

apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums 6.1 pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 

„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 67.punktu,   atklāti 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Iznomāt SIA „Ostkom”, reģ. Nr. 42102006587, Nīcas novada pašvaldībai 

piederošā īpašuma - ūdenstorņa cisternas augšējā klājuma pamatni 1 (viena) 
kvadrātmetra platībā un tam proporcionāli piederošo teritoriju (zemi), kadastra Nr. 
6480 007 0167, kas atrodas adresē „Tornis”, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, turpmāk 
– Īpašums.  
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2. Noteikt Īpašuma nomas līguma termiņu 5 (pieci) gadi un nomas maksu EUR 

4.13 mēnesī, papildus maksājot PVN.   

 
5. 

Par  piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda darbības programmas projektā  
 
   
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti balsojot,  ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt VIAA sadarbības partnera apliecinājumu par dalību Eiropas Sociālā 

fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. SAM 
“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta 
īstenošanā. 

 
6. 

Par grozījumiem Nīcas vidusskolas nolikumā 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

 Izdarīt grozījumus   Nīcas vidusskolās Nolikumā : 

 1.  Papildināt   3. daļu ‘’Īstenojamās  izglītības programmas’’  ar apakšpunktu 

3.2.3.  un izteikt  to šādā  redakcijā: 

 ‘’3.2.3.  speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem, kods 21015611.’’ 

7. 
 Par zemes ierīcības projektu 

 

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

Apstiprināt administratīvo  aktu  Nr. 120  un  zemes  ierīcības projekta  
izstrādes darba uzdevuma grozījumus.     

 
 
  

 


