
Nīcas  novada  domes 
2016. gada 11. aprīļa  sēde 

(protokols Nr. 6)     
 

1. 
Zemes  un īpašumu  jautājumi 

 
                        I. 

 

 Nīcas  novada  dome izskata zemes un īpašumu  jautājumus :  par  adrešu  
un nosaukumu piešķiršanu/maiņu,  īpašumu  sadalīšanu, zemes ierīcības projektiem, 
koku nociršanu īpašumos, īpašumu atsavināšanu. 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvos  aktus  no Nr. 51 līdz  Nr. 61 ieskaitot  
 

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,  

DOME NOLEMJ: 
1. Noslēgt  zemes nomas līgumus  ar 5 personām   par  pašvaldībai piekrītoša  zemes 
īpašuma nomu  bez apbūves tiesībām  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 līgumus. 
 

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 7 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas 
pagastā), pielikumā. 



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”(aprīlis ). 
 
 
*zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas 
 
 

2.  
Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  

izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

 Atklāti  balsojot, ar 7 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. 

3. 
Par Nīcas novada Pieaugušo izglītības centru 

 
I. 

Par Nīcas novada Pieaugušo izglītības centra dibināšanu 

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

 

DOME NOLEMJ: 

1. Dibināt Nīcas novada Pieaugušo izglītības centru; 

2. Reģistrēt Nīcas novada Pieaugušo izglītības centra darbību Izglītības 

kvalitātes valsts dienestā. 

II. 

Par Nīcas novada Pieaugušo izglītības centra Nolikuma apstiprināšanu 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada Pieaugušo izglītības centra nolikumu. 

 

III. 



 
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nr. 2 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Līguma  projektu  akceptēt. 
 

4. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.  62  un Nr. 63 . 
 
 

5. 
Par izmaiņām   amatos 

 

I. 

Par pašvaldības policijas priekšnieku 
 

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības policijas vecāko inspektoru Kristapu 
KOKINU par Nīcas novada pašvaldības policijas priekšnieku ar 2016.gada 
18.aprīli. 

II. 

Par amatu izveidošanu 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu 
(noteikt [...] citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību),  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izveidot trīs jaunas amata vietas „Strādnieks“ sezonas laikā no 01.05.2016.-
31.10.2016.  

6. 
Par noteikumu  apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  noteikumus   „Noteikumi  darbā ar bērniem, kuri pieļāvuši 
pārkāpumus”. 

 



 

7. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas starpības 
piedziņu bezstrīda kārtībā 

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

DOME   NOLEMJ: 
 
 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 64 . 
 

8. 
Par pārskatu par iepirkumiem  2015. gadā 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Akceptēt  2015. gada  publisko  iepirkumu  pārskatu. 
 

9. 
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

 
Par  meža cirsmu īpašumos  “Baltalkšņu mežs” , 
 “Melnalksnis”  un “Bārtas mežs”  
izsoles rezultātiem 

 
Nīcas novada dome, atklāti balsojot, ar 7 balsīm   par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt 2016.gada 4.aprīļa Nīcas novada pašvaldībai piederošo mežaudžu 
(koku cirsmas) izsoles rezultātus (nosolīta cirsma Nr. 1 īpašumā “Melnalksnis”, 
cirsmas Nr. 1., 2., 3., 4. īpašumā  “Bārtas mežs”). 
2. Atzīt izsoli par nenotikušu īpašuma „Baltalkšņu mežs” cirsmās Nr. 1, 2, 3, 4 un 
īpašuma „Melnalksnis” cirsmā Nr. 2. 
3. Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošus cirsmu izstrādes 
tiesību pirkumu līgumus. 
4. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes izsoles komisijai. 
 

10. 

Par saistošo noteikumu aktualizēšanu un izmaiņām,  
kas  attiecas uz klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtību Nīcas novada teritorijā 

 
1.Atcelt Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 “Par klaiņojošo suņu 
un kaķu izķeršanas kārtību Nīcas novada teritorijā”, kas apstiprināti ar 2010.g. 10. 
jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 8); 



 
2.Apstiprināt Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr. 4. “Par klaiņojošo 
suņu un kaķu izķeršanas kārtību Nīcas novada teritorijā” (pielikumā). 

11. 
Par Bernātu dabas parka dabas aizsardzības plānu 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 09.10.2007. noteikumu Nr.686 „Noteikumi 

par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes 
kārtību” 33.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
 

DOME  NOLEMJ: 
Bernātu dabas parka Dabas aizsardzības plānu  saskaņot. 

 
12. 

Par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu 
  

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

DOME NOLEMJ: 
 

1.Noteikt sabiedrisko apspriešanu no 2016.gada 15. aprīļa  līdz 2016.gada 29.aprīlim. 
2.Ar sabiedriskās apspriešanas  materiāliem var iepazīties  un izteikt savu viedokli, 
aizpildot aptaujas lapu var Nīcas novada domē 18. kabinetā vai mājas lapā 
www.nica.lv –sadaļā pašvaldība/sabiedrības līdzdalība. 

 

13. 
Par  daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 3 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 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Nodot nekustamā īpašuma - ēkas un tai funkcionāli piesaistītā zemes gabala Skolas 
ielā 3,  kadastra Nr. 6478 010 0103, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu īpašnieku 
savstarpēju līgumu pilnvarotai personai - SIA Namu serviss APSE, reģ. Nr. 
42103033900, parakstot nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 
 
 

14. 
Par Nīcas novada domes 2014.gada 18.augusta 

lēmumu Nr.121 (protokols Nr.11, punkts Nr.15) atcelšanu 
 
 Atklāti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 65 (pielikumā). 

http://www.nica.lv/


 

15. 
Par  piedalīšanos  ‘’Folkloriādē 2016’’ Meksikā 

 
Pamatojies uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 6 Balsīm par, 

pret  nav, atturas 1 ( R.KALĒJS), 

DOME  NOLEMJ: 

1.Atbalstīt Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa 2(divu) dalībnieku  līdzdalību, vispasaules 

‘’Folkloriādē  2016 ‘’ Meksikā. 


