
 
 

Nīcas novada domes sēde 
2016. gada  8. augustā 

 
 

1.  
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt   administratīvos   aktus  102-111. 
 

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”  7., 9., 13., 22.1.  punktiem,  Latvijas Republikas likumu 

„Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu, atklāti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 

atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Noslēgt  zemes nomas līgumu ar  vienu personu  par  pašvaldībai piekrītoša  zemes 

īpašuma , kas atrodas Nīcas novada Nīcas   pagastā, bez apbūves tiesībām uz 5 

(pieciem) gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 

-  NIN  - 1,5%  no  kadastrālās vērtības, 

- 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 pēc uzaicinājuma nosūtīšanas  

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 Nīcas novadā (Nīcas 

pagastā). 

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 

    
2. 

Par zemes ierīcības projektiem 
 

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

Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 112-114. 
 
 

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 pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa Saules ielā 8 – 19 
 nodošanu Nīcas jauniešu centra lietošanā 

 
 

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

1. Nodot pašvaldības īpašumā esošo dzīvokli Saules ielā 8 – 19, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā, Nīcas jauniešu centra lietošanā, Erasmus+ projekta 
“Language mixer” ietvaros,  izīrēšanai no 04.10.2016. – 03.03.2017. 

2. Noteikt 90 EUR (t.sk. PVN) maksu par dzīvokļa izmantošanu. 

3. Īres līgumu sagatavot Nīcas novada domes juristei. 



 
5. 

Kustamās mantas – traktora T-150K pārdošanas rezultātu apstiprināšana 
 
 
Ievērojot  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav,  

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt 2016.gada 27.jūlija Nīcas novada domes izsoles komisijas 
protokolu Nr. 4. 
 

6. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos   aktus  Nr .115 un 116. 
 
 

7. 
Par Jauniešu un pieaugušo  interešu izglītības    programmu ‘’Mūzika’’ 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Jauniešu un pieaugušo  interešu izglītības  programmu ‘’MŪZIKA’’  apstiprināt. 
 

 
8. 

Par amata nosaukuma maiņu 
 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 

kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā,  un “Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un štatu 
sarakstu apstiprina Dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Veikt grozījumus “Nīcas novada pašvaldības 2016.gada amatpersonu un 
darbinieku sarakstā ar ieņemamo amatu un mēnešalgas norādi”, mainot amata 
nosaukumu Nīcas pagasta kultūras namā no “saimniecības vadītājs” uz “saimniecības 
pārzinis”.   

 



9. 
Par  konkursiem un to nolikumiem 

‘’Olimpiskās dienas  2016’’  ietvaros 
 

 Nīcas  novada dome  izskata  trīs  konkursu  nolikumus, kuri  notiks 
‘’Olimpiskās dienas 2016  ‘’   ietvaros: 
 
-    foto konkurss  par volejbolu, 
-    eseju konkurss  par  volejbolu, 
-    zīmējumu  konkurss par  volejbolu. 
 
 Atklāti  balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav,  atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Nolikumus   apstiprināt . 
 
 

                                                                      10. 
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību  nodošanu apakšīrē 

 

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

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.117. 
 

 

11. 
Par degvielas normu 

Pamatojoties uz iesniegtajiem  aktiem, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Automašīnai  VW Caravelle  , reģ. Nr. KK1727    degvielas normu apstiprināt . 
 

12 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.  Atcelt  Nīcas novada domes  2013.g. 12. augusta  lēmumu Nr. 138 (protokols nr. 
12), ‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu 
bezstrīda kārtībā’’. 
 
2.  Apstiprināt  administratīvo aktu  Nr 118.                                                      

 



       13. 

Par  Nīcas novada domes 
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma 8.  un 9. punktu, 
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Ievēlēt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

- juristi I.Tumaščiku, 

- zemes lietu speciālisti S.Pļavnieci,  

- bāriņtiesas priekšsēdētāju I.Jākobsoni,  

- speciālisti personāla jautājumos Z.Auzu, 

- teritorijas plānotāju L. Šilderi.  

2. Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāju 
apstiprināt juristi I.Tumaščiku. 

14. 
Par  atļauju savienot amatus 

  
 Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 81.panta pirmo un piekto daļu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Dot Lainei Šilderei atļauju savienot Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisijas locekļa amatu ar teritorijas plānotājas amatu Nīcas novada 
domē.  

15. 
Par pirmsskolas pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi  

Nīcas novadā 
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Ar 2016. gada 1.septembri apstiprināt  darba algas  likmi  visiem Nīcas 

pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” un Rudes pamatskolas pirmsskolas grupā 
strādājošajiem pirmsskolas izglītības pedagogiem.    

 



16. 
Par  Nīcas novada domes  08.12.2014. (prot.Nr.20) lēmuma  (pts Nr. 5)  

3.punkta atcelšanu 
 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Atcelt Nīcas novada domes  08.12.2014.  sēdes (prot.Nr.20) lēmuma (pts Nr.5)  ar  

2016.gada 1.septembri. 

 

17. 

Par sporta  halles  maksas pakalpojumiem 

 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti balsojot, ar 8 

balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 

 1. Izdarīt grozījumus ‘’Nīcas  sporta halles  maksas  pakalpojumos’’  šādi: 

 1.1.   apakšpunktu  2.7  izteikt  šādā  redakcijā: 

                       ‘’2.7. aerobikas  zāles abonements (10reizes pa stundai) ar iespēju  

izmantot aprīkojumu, ģērbtuves  un dušas – 50.- EUR.’’ 

 

1.2. 9.punktu  izteikt šādā redakcijā: 

           ‘’ 9.  Juridiskas personas  un pašnodarbinātas  personas  par pakalpojumu Nīcas 

sporta  hallē  slēdz nomas  līgumu  un maksājumus  veic ar  pārskaitījumu.’’ 

18. 

Par deputāta   R.LATVENA iesniegumu 

 Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas novada domes deputāta R.Latvena 

iesniegumu, kurā informē, ka ar 01.09.2016. vēlas pārtraukt darbu Nīcas novada 

domes Administratīvajā komisijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, 

pret  nav, atturas nav, (balsošanā  nepiedalās R.Latvens), 

DOME  NOLEMJ: 

Atbrīvot Nīcas novada domes deputātu R.Latvenu ar 01.09.2016. no Nīcas novada 

domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas. 


