
 
Nīcas novada domes 

2016. gada  11. jūlija  sēde 
 

1. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

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

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  92 . 
 

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 3(trīs)  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, 
- 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. 
 

2. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  93. 
 

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  izdoto   izziņu  par atteikšanos  no 
pirmpirkuma  tiesībām. 
 

4. 

Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda darbības programmā  
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 

1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.4. SAM 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmajā atlases kārtā. 

 

5. 
Par grozījumiem Nīcas  novada  bāriņtiesas nolikumā 

 
 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 
Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumu” 2.punktu , atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav, 

                                        DOME   NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt grozījumus Nīcas novada bāriņtiesas nolikumā : 
 
       1.1.      2.1.punkta pirmo teikumu  izteikt šādā redakcijā: 

“2.1. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja un trīs (3) bāriņtiesas 
locekļi.” 

  
1.2.      2.16.punktu  izteikt to šādā  redakcijā: 

            “2.16.Bāriņtiesas priekšsēdētājas prombūtnes laikā viņas pienākumus pilda 
viņas norīkota bāriņtiesas locekle.” 
 

6. 

Par sociālā dzīvokļa  īres tiesību pagarināšanu 
 

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

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt administratīvo aktu nr. 94.      
 
 
 
 
 
 



7. 
Par Nīcas novada sporta spēļu ”Čiekurkauss 2016” nolikumu 

  

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

DOME  NOLEMJ: 
 
1.  Nīcas novada sporta spēļu ”Čiekurkauss  2016  ” nolikumu apstiprināt.  

 
8. 

Par  Nolikumu  par  tirdzniecību 
 Nīcas novada  dienu svētkos un balles biļešu cenu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
1.Apstiprināt nolikumu „Par tirdzniecību mājražotāju un amatnieku tirdziņā-Nīcas 
novada dienā 2016” (pielikumā). 
 
2.Noteikt, ka  2016. gada Nīcas novada dienā  vakara balles ieejas biļetes cena ir 3.- 
EUR. 
 

9. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos   aktus  nr. 95, 96,97 . 
 

10. 
Par amata likmi 

 
1. Veikt grozījumus “Nīcas novada pašvaldības 2016.gada amatpersonu un 

darbinieku sarakstā „   ar 2016.gada 18.jūliju. 
 

11. 
Par   būvniecību 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvos  aktus  Nr.  98, 99, 100,101. 
 

12. 



Par izglītības stratēģiju 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 
21.pantu,atklāti balsojot ar 7 balsīm par, pret nav, atturas  nav, (I.LĪBEKA balsošanā  
nepiedalās),  

DOME  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt „Nīcas novada izglītības attīstības stratēģiju 2016.-2020. gadam” . 

13. 
Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

Investīciju plāna aktualizēšanu 
 
 

Aktualizēt Attīstības programmas 2014-2020 Investīciju plānu. 
 

14. 

Par kustamās mantas – traktora T-150K pārdošanu  

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 
32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmo daļu, otro daļu, atklāti balsojot ar 8 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt izsoles komisijas 2016.gada 27.jūnija (protokols Nr.3) lēmumu un atzīt 
traktora T-150K trešo izsoli par nenotikušu. 
2. Apstiprināt kustamās mantas TRAKTORA T-150K pārdošanu par brīvu cenu, 
nosakot tā cenu EUR 1000,- bez PVN.  
4. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas TRAKTORA T-150K pārdošanu par brīvu 
cenu pašvaldības mājas lapā ww.nica.lv, nosakot, ka pieteikums par traktora T-150K 
pirkšanu iesniedzams Nīcas novada domē Bārtas ielā 6. Nīcā, Nīcas novadā desmit 
dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. 
5.  Ja desmit dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, 
rīkojama izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. 
6. Apstiprināt izsoles noteikumus. 
7. Noteikt izsoles datumu – 2016.gada 27.jūlijā plkst. 14.00 Nīcas novada domes 14. 
kabinetā. 
8. Ja izsole netiek rīkota, samaksa par traktora T-150K pirkumu veicama 5 (piecu) 
darba dienu laikā no Izsoles komisijas paziņojuma saņemšanas dienas, norādītajai 
cenai pieskaitot PVN, attiecīgi noslēdzot pārdošanas līgumu. 
9. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: Andrejs Šakals - komisijas priekšsēdētājs, 
Aigars Veiss, Ināra Reķēna. 
10. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi I.Tumaščiku. 

 
15. 

Par Nīcas sporta halles maksas pakalpojumiem 



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

DOME  NOLEMJ: 
 
Noteikt Nīcas sporta halles sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus  (ieskaitot 
PVN). 

16. 
Par līdzdalību projektos 

 
16.1. Par projekta pieteikuma iesniegšanu LAT-LIT programmas 1.uzsaukuma 3. 
aktivitātē 
  
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Piedalīties  kopprojektā ar Palangas pilsētas (Lietuva) un Pāvilostas pašvaldību un 
iesniegt projekta pieteikumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 1.uzsaukuma 
3.aktivitātē, plānojot Nīcas centrā izbūvēt skeitparku (teritorijā starp katlu māju un 
kultūras namu).  
 
16.2 Par projektu "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei" 
 
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, ( J.AUSĒJS balsošanā  
nepiedalās), 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt projekta "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei" 
(turpmāk - Projekts) sagatavošanu un iesniegšanu finansējuma saņemšanai Latvijas 
Vides aizsardzības fonda atklātā projektu konkursa "Latvijas vides un dabas vērtību 
cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi" ietvaros.  

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

DOME  NOLEMJ: 
 
 Konceptuāli atbalstīt līdzdalību  kopā ar Klaipēdu  projektā, kurā Nīcas novadā 
varētu izveidot estrādi Nīcas parkā par summu 40 000 EUR. 
 

17. 

Par zemes nomu garāžu  uzturēšanai 

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



DOME NOLEMJ: 
1.Iznomāt pašvaldībai piederoša zemes īpašuma daļu divu  garāžas uzturēšanai. 
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 līgumus.  
 
 

18. 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt  Nolikumu   „Nīcas sporta  halles  logo  konkurss” 
2. Nolikumu publicēt domes  mājas  lapā. 
3. Noteikt, ka  atbildīgais  par konkursa  norisi ir sporta  darba  organizators I.KALĒJS. 
 
 
 
 


