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Nīcas novada domes 
2016. gada 8. februāra  sēde 

 
 
1. 

Zemes  un īpašumu  jautājumi 
 

I. 
 Nīcas novada dome izskata  zemes  un īpašumu  jautājumus:  par  adrešu 
sakārtošanu Nīcas pagastā, par īpašumu sadalīšanu  un nosaukumu  piešķiršanu,  par  
zemes  nodošanu bez atlīdzības dzīvokļa  uzturēšanai, par atļauju nocirst  kokus. 
 Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos   aktus  Nr. 11 līdz  Nr. 15  ieskaitot. 

 
II. 
 

 
Lauksaimniecības zemes  nomas tiesību izsoles rezultātiem 
 
1.Apstiprināt 2016.gada 29.janvāra   Nīcas novada domei piekrītošo zemju nomas 
tiesību izsoles rezultātus. 
 
2.Uzdot  Nīcas novada domes juristei sagatavot zemes nomas līgumus. 
 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas  
noslēgt zemes nomas līgumus. 
 
4.Uzdot lēmuma izpildi  kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram A.Šakalam. 

 
III. 

 
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”  7., 9., 13., 22.1.  punktiem,  Latvijas Republikas likumu 
„Par pašvaldībām”’ 21.panta  14.punktu, atklāti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Noslēgt  zemes nomas līgumu ar  6 (sešām)  personām   par  pašvaldībai piekrītošu  
zemes īpašumu  nomu  bez apbūves tiesībām uz 5  (pieciem )  gadiem saskaņā ar 
grafiskiem pielikumiem. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no  kadastrālās vērtības, 
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- Nomas maksa –  zemesgabaliem mazdārziņu teritorijās – 1,5 % (viens komats pieci 
procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,- 
gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka; 
- 21% PVN. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā  noslēgt zemes nomas līgumus. 
 

IV. 
                          

Par iznomājamās  lauksaimniecības  zemi 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 9 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā . 
 
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”(februāris). 
 
*zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas 
 

2. 
Par zemes ierīcības projektiem 

 
Nīcas  novada dome izskata jautājumus par zemes ierīcības  projektiem. 
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus no  Nr. 16 līdz Nr. 19 ieskaitot 
 

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. 
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4. 

Par  dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

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

DOME   NOLEMJ: 
 
Apstiprināt  administratīvos  aktus nr. 20 un Nr. 21. 

 
5. 

Par  nekustamā  īpašuma  ‘’Lūsēni’’ dzīvokļu Nr. 2  un  Nr. 5   
otrās izsoles rezultātiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.      Apstiprināt  izsoles rezultātus. 
2.  Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošus nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumus. 
3.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Nīcas novada domes priekšsēdētājam. 
  

6. 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2016. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
 
  Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav (balsošanā  
nepiedalās I.LĪBEKA), 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 22. 
 
 

7. 
 
Par Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam apstiprināšanu 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, 
pret  nav,  atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada stratēģiju darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam. 

2. Apstiprināt Nīcas novada stratēģijas darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam 

rīcības programmu. 

3. Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.nica.lv , laikrakstā ‘’Kurzemes  

vārds’’ un „Nīcas Novada Vēstis” paziņojumu par Nīcas novada stratēģijas 

darbam ar jaunatni 2016.-2023. gadam apstiprināšanu. 

http://www.nica.lv/
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4. Publicēt pašvaldības mājas lapā www.nica.lv apstiprinātos stratēģijas 

dokumentus. 

 
8. 

Par Nīcas  novada  bāriņtiesu 
 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.pantu,  atklāti balsojot,  ar  9 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 Nīcas novada bāriņtiesā  ievēlēt: 

-  priekšsēdētāja – Iveta  JĀKOBSONE, 
-  bāriņtiesas  locekles – Antra  ŠAKALE   
                                        -  Sandra RĀTE 
           - Elza CĒRPA 

1. Noteikt  samaksu   Nīcas novada bāriņtiesas  locekļiem  5.- EUR  par  vienu 
nostrādāto stundu . 

2. Noteikt, ka Bāriņtiesa šādā sastāvā uzsāk darbu ar 2016.gada  14. jūliju. 
9. 

Par atkritumu apsaimniekošanu 
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14.(d) punktu: 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Uzdot  Nīcas novada iepirkumu  komisijai  sadzīves atkritumu  apsaimniekošanai 
Nīcas novadā  organizēt  iepirkumu  par  atkritumu  apsaimniekotāja izvēli. 
 

10. 
Par  daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 2, 

Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā 
pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

  
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. un 51.pantu,  
atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par pret nav, atturas  nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

1. Nodot nekustamā īpašuma - ēkas un zemes gabala Nīcā, Dārza ielā 2, kadastra Nr. 
6478 0100 230, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku biedrībai „Nīca Dārza 2”, 
reģ. Nr. 40008231049 parakstot nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 
 
2. Pēc lēmuma 1.punktā norādītā pieņemšanas – nodošanas akta par pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu saņemšanas, īpašumu Nīcā, Dārza ielā 2 izslēgt no Nīcas novada 
pašvaldības bilances. 
 

http://www.nica.lv/
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3.      Nekustamā īpašuma nodošanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai 
apstiprināt domes komisiju . 
 
4.       Uzlikt par pienākumu biedrībai „Nīca Dārza 2”, reģ. Nr. 40008231049 viena 
mēneša laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas noslēgt līgumu ar Nīcas novada domi par neprivatizēto un Nīcas 
novada pašvaldībai piederošo divu dzīvokļu Nr. 7 un Nr. 17, kas atrodas Dārza ielā 2, 
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā apsaimniekošanu. 
  
5. Lēmumu nosūtīt  biedrībai „Nīca Dārza 2”, reģ. Nr. 40008231049, juridiskā adrese 
Dārza iela 2 - 5, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473. 

 
11. 

Par finansējuma piešķiršanu nedzirdīgo sporta biedrībai „Liepava” 
 
 Atklāti balsojot, ar   9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Ieskaitīt EUR 400,00 Nedzirdīgo sporta biedrības „Liepava”, reģ. Nr. 
40008041897, Kr.Valdemāra ielā 43, Liepājā, kontā 
LV94HABA000140J054005, ar mērķi – atbalstīt trīs Nīcas novada Otaņķu 
pagasta iedzīvotāju dalību dažāda mēroga sporta sacensībās. 

 
 

12. 
Par procedūru  izcenojumu  bērniem 

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

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas ambulances fizikālās terapijas kabineta sniegto procedūru 

izcenojumu bērniem  un pusaudžiem  līdz 18 gadiem: 
   ELEKTROFERĒZE                             0.60 EUR        
   DIADINAMIKA                                0.60 EUR         
   UVČ                                                  0.60 EUR          
   LUČ                                                   0.60 EUR          
   KVARCS ( vispārīgais)                     0.60 EUR          
   KVARCS ( tubuss)                            0.60 EUR          
   LĀZERA terapija                              1.00 EUR          
   ULTRASKAŅA                                  1.00 EUR    
 
2. Noteikt, ka Nīcas ambulances fizikālās terapijas kabinetā sniegtās procedūras 

bērniem un pusaudžiem  līdz 18 gadiem izmaksas tiek apmaksātas  no Nīcas 
lauku ambulances budžeta. 

  

https://www.lursoft.lv/adrese/darza-iela-2-5-nica-nicas-pagasts-nicas-novads-lv-3473
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3. Nīcas lauku ambulances fizikālās terapijas māsai reizi ceturksnī  samaksāt   
atalgojumu  65%  no veikto procedūru  skaita  pēc  apstiprinātā Nīcas  lauku  
ambulances fizikālās terapijas kabineta  procedūru  izcenojuma  bērniem  un  
pusaudžiem.    

 
4. Uzdot Nīcas Ambulances vadītājai I.Štālei risināt jautājumu par līguma 

noslēgšanu ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksāto ārstniecības 
pakalpojumu nodrošināšanu bērniem un pusaudžiem  līdz 18 gadiem no 
valsts budžeta. 

 
 

13. 
Par projekta kritēriju apstiprināšanu 

 Pamatojoties   uz MK 18.08.2015. noteikumiem  475 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos"  atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 8.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada domes izstrādātos atlases kritērijus pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”: 

1.1. Rekonstruējamais ceļa posms ir iekļauts Nīcas novada domes attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam Rīcību un investīciju plānā. 

1.2. Rekonstruējamais posms ir grants seguma posms. 

1.3. Prioritāte – nozīmīgs ceļš uzņēmējdarbības – lauksaimniecība, 
komerczvejniecība, pašpatēriņa zvejniecība- veikšanai un būtisks iedzīvotāju 
pārvietošanās nodrošināšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

14. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos   aktus no  Nr. 23 līdz Nr. 30 ieskaitot. 

 
15. 

Par elektroenerģijas iepirkumu Nīcas novada pašvaldības vajadzībām 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot,  ar 9 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
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1. Slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi izmantojot likumā noteiktās 

tiesības, kas atļauj līdz 99 000 euro līgumcenas robežai iepirkt bez iepirkuma 

procedūras. 

2. Slēgt līgumu ar SIA “Enefit”, Reģ.Nr.40003824046 par elektroenerģijas 

piegādi no 01.03.2016. līdz 28.02.2017.  

 

16. 

Par nolikuma  apstiprināšanu 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
Fotokonkursa  „Nīcas novads caur fotoobjektīvu” nolikumu apstiprināt. 
 

 
  17. 

Par dalību SAM 5.5.1. projektu konkursā 
  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Parakstīt nodomu protokolu ar projekta sadarbības partneriem- Rucavas, 

Liepājas, Grobiņas un Pāvilostas pašvaldībām; 

2. Piedalīties kopprojektā, kur paredzētais ERAF finansējums (85%) Nīcas 

novadam paredzēts EUR 200 000 apmērā, Nīcas pašvaldības līdzfinansējums 

EUR 30 000 (15%) apmērā, PVN 21% apmērā ir iekļauts kopējā finansējumā, 

jo nav atgūstams. 


