
 

  Nīcas novada domes sēde 
10.10.2016 

(protokols nr. 14) 

 
 

1. 
Par  zemes ierīcības projektu 

 
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvo aktu Nr. 142  un darba   uzdevumu . 
 

2. 
Par  Saistošiem  noteikumiem  Nr. 6 ‘’Grozījumi 2016. gada 22. janvāra   Saistošos  

noteikumos Nr. 2 ‘’Par 2016. gada  budžetu’’  ‘’ 
 
 Atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav,  atturas   nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Saistošos  noteikumus  Nr. 6 ‘’Grozījumi 2016. gada 22. janvāra   Saistošos  noteikumos 
Nr. 2 ‘’Par 2016. gada  budžetu’’  ‘’  apstiprināt. 
 

3. 
Par Nīcas novada domes 

Administratīvās  komisijas  darbu  
 

        Atklāti balsojot, ar 7 balsīm   par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Akceptēt pārskatu  par  Nīcas  novada domes Administratīvās  komisijas  

darbu laika posmā  no 2015.g.  31. oktobra   līdz 2016.  g.   1. septembrim. 
 

4. 
Par  ‘’ Nīcas novada pašvaldības  policijas’’   darbu 

 
     Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 

Akceptēt pārskatu par   Nīcas novada  pašvaldības  policijas  darbu  laika  periodā no 
2015. gada 31. oktobra  līdz 2016. g. 1. septembrim. 

 
 
 
 
 
 



5. 
Par   29.09.2016.   priekšsēdētāja rīkojumu  Nr. 2.1.5/123  

 
          Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’21. pantu, atklāti  balsojot, ar 6 
balsīm par, pret  nav, atturas 1 (R.LATVENS), 

DOME  NOLEMJ: 
1. Akceptēt  domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA  29.09.2016.  rīkojumu Nr. 
2.1.5/123 . 

 
6. 

Par  struktūrvienību ‘’Nīcas sporta  centrs’’ 
 

 Lai nodrošinātu  sporta dzīves organizāciju,  Nīcas sporta halles  darbību,  
sakārtotu pakļautības kārtību,  ir nepieciešams izveidot jaunu struktūrvienību Nīcas 
novada domē -  ‘’Nīcas sporta centrs’’  ar attiecīgiem infrastruktūras objektiem un 
personālu. 
  Pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 21.panta 1punktu, atklāti 
balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izveidot  struktūrvienību  ‘’Nīcas sporta centrs’’. 
2. Apstiprināt struktūrvienības  ‘’Nīcas  sporta  centra’’ struktūru. 
3. Apstiprināt struktūrvienības  “Nīcas sporta centra “  nolikumu. 
4. Personāla speciālistei izdarīt izmaiņas  štatu sarakstā un  darba līgumos. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram 

 
 
6.1.    Par amata izveidošanu un atalgojumu sporta centrā 

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

atklāti balsojot,  ar  7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
   

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Lēmumu  apstiprināt. 
. 

7.  
Par  grozījumiem  Nolikumā ‘’Par  Nīcas novada  pašvaldības   apbalvojumiem ‘’ 

 
Pamatojoties uz  likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu,  atklāti balsojot,  ar 7 

balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Izdarīt  grozījumus  Nolikumā  ‘’Par Nīcas novada  pašvaldības  
apbalvojumiem’’. 
 
1.  56.punktu  izteikt šādā  redakcijā: 

 



‘’ 56.  Pateicības piešķiršanu apstiprina ar Nīcas novada domes lēmumu, ja to 
pasniedz kopā ar naudas balvu. Pateicības piešķiršanu apstiprina ar Nīcas novada 
domes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka rīkojumu, ja to pasniedz bez naudas balvas.” 
 
        2.   62. punktu  ar  apakšpunktiem  62.1,  62.2, 62.3    izslēgt. 

 
8. 

Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību  nodošanu apakšīrē 
 

Atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.  143 . 
 

9. 
 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
 

 Atklāti balsojot,  ar  7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr.  144  līdz Nr. 148 ieskaitot. 
 
 

10. 
Par detālplānojuma   

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemša 
 
  Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu nr.  149. 
 

11. 
Par Saistošiem noteikumiem  Nr.  7 

‘’Par nekustamā  īpašuma  nodokļa  piemērošanu Nīcas novadā’’ 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.punktu, likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli 2.panta astoņi prim daļu un 9.panta otro daļu, 

DOME NOLEMJ: 

 Apstiprināt Nīcas novada domes saistošos noteikumus „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Nīcas novadā”. 

 
 
 



12. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
 
              Atklāti balsojot, ar  7 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.150 . 
 
 

13. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 

 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no nr. 151 līdz Nr. 154  ieskaitot. 
 

II. 
Zemes noma 

 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,  

DOME NOLEMJ: 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar vienu personu  par  pašvaldībai piekrītoša  zemes 
īpašuma  daļu, 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  pagarināt  zemes nomas līgumu.   
 

14. 
Par ģimenes nominēšanu Ziemassvētku  egles  iedegšanas  pasākumam 

  Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 

   1. Akceptēt   Sociālā   dienesta   priekšlikumu. 

 
   


