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Nīcas novada domes
12.12.2016 sēde
(16. protokols)

Sēde piedalās : Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Inguna LĪBEKA, deputāti Daina SIKSNA, Jānis AUSĒJS, Renārs LATVENS, Sandra
PANKOKA, Aija ROBEŽNIECE, Raivis , Ivars APINIS
Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, domes sabiedrisko
attiecību speciāliste Gunita ŠIME, Attīstības nodaļas vadītāja Laura PAKULEKRŪČE, juriste Iveta TUMAŠČIKA, Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars VEISS
Sēde vada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Sēdi protokolē sekretāre I.REĶĒNA

Darba kārtībā:
1. Zemes un īpašumu jautājumi
1.1. Zemes noma
2. Par zemes ierīcības projektiem
3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem
4. Par suvenīru pārdošanu
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
6. Par līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam
7. Par izmaiņām komisiju sastāvos
8. Par atļauju savienot amatus
9. Par bezcerīgo debitoru parādiem
10. Par zveju 2017. gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
11. Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
12. Par sociālā dzīvokļa bezatlīdzības līguma pagarināšanu
13. Par amata vietas izveidošanu
14. Par zolītes čempionātu
15. Par Nīcas novada Attīstības nodaļu
16. Par lēmuma precizēšanu
17. Par konkursu nolikumiem
18. Par vienotās atlīdzības likuma normām
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19. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē
20. Par A.IRBES iesniegumu
Papildus darba kārtības jautājumi:
21. Par novada attīstības programmas investīciju plāna aktualizēšanu
Balsojums par iekļaušanu izskatīšanai - par 9 balsis, pret nav, atturas nav.
22. Par grozījumiem saistošos noteikumos
Balsojums par iekļaušanu izskatīšanai - par 7 balsis, pret 2 balsis
( R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE), atturas nav.
Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par iepriekšējās domes sēdes
lēmumu izpildes gaitu.
1.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: par adreses
piešķiršanu, zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa uzturēšanai, zemes
lietošanas mērķa noteikšanu, zemes nomu, koku nociršanu īpašumos, īpašumu
sadalīšanu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 177 līdz Nr. 186 .
II.
Par zemes nomu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 15. un
21.panta 14.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 6.p., 16.p.,17.p., un 18.punktu,
kas nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: pārējos gadījumos –
ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Iznomāt pašvaldībai piederoša zemes īpašuma daļu garāžas uzturēšanai uz
četriem gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu.
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 līgumu.
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2.
Par zemes ierīcības projektu
Nīcas novada dome izskata zemes ierīcības projekta izstrādes jautājumus.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 187 pievienoto darba uzdevumu .

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.
4.
Par suvenīru pārdošanas cenu

Prezentācijas vajadzībām ir izgatavoti suvenīri – vinila magnētiņi ar
fotokonkursa specbalvu ieguvušo fotogrāfiju ar nosaukumu “Nīca”. Daļu no
magnētiņiem paredzēts tirgot tūrisma informācijas centrā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar
balsīm par, pret nav, atturas nav,
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DOME NOLEMJ:
Tirdzniecībai paredzēt 100 magnētiņus un noteikt 1 magnēta (pašizmaksa
0,35 eiro) pārdošanas cenu 0,35 eiro
5.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Pamatojoties uz likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 9. panta otro
daļu , likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 1. panta piekto punktu un 26.panta
otro daļu , atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
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Apstiprināt administratīvo aktu nr. 188.
6.
Par līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17 1 panta pirmās daļas
3.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. 2017.
gadā
piešķirt
Kurzemes
līdzfinansējumu 1500.- EUR .

plānošanas

reģionam

7.
Par izmaiņām komisiju sastāvos
I.
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā
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 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
sastāvā ;
1.1. no komisijas sastāva izslēgt Sandru PĻAVNIECI,
1.2. komisijas sastāvā ievēlēt Māru ĀDOLFU.
II.

Par grozījumiem Nīcas novada domes 10.02.2011. lēmumā
„Par komisiju pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamo īpašumu
izmantošanas izvērtēšanai”
{......} pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu,
DOME NOLEMJ:
1.Grozīt Nīcas novada domes 2011.gada 10.februāra lēmumu (protokols Nr. 2 ) „Par
komisiju pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamo īpašumu izmantošanas
izvērtēšanai” :
1.1. no komisijas sastāva izslēgt zemes lietu speciālisti S.PĻAVNIECI,
1.2. komisijas sastāvā ievēlēt zemes lietu speciālisti Māru ĀDOLFU.
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III.
Medību koordinācijas komisija
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izdarīt izmaiņas Medību koordinācijas komisijas sastāvā:
1.1. no komisijas sastāva izslēgt sekretāri Sandru PĻAVNIECI,
1.2. komisijas sastāvā kā sekretāri apstiprināt Māru ĀDOLFU.

8.
Par atļauju savienot amatus
{...} pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 81.panta pirmo un piekto daļu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Dot Mārai ĀDOLFAI atļauju savienot Darījumu ar lauksaimniecības zemi
izvērtēšanas komisijas locekļa amatu ar zemes lietu speciālistes amatu Nīcas
novada domē.
9.
Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu
Pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu
vadību”, Ministru kabineta 15.12.2009. noteikumiem Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta
iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu , atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Norakstīt no bilances 2(divu) mirušu personu parādus par dzīvokļa īri un
komunālajiem pakalpojumiem.

10.
Par zveju 2017. gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
I.
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2016. gadā
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 5.4., 7.2., 7.6., 11.1., 11.2., 11.(52)
pantiem, Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās
zvejas kārtība” 4.2. punktu, Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
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izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 17., 27., 27.1, 27.2., 32., 33., 53., 62., 69.,
71.punktiem, Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5., 5.1.,
5.2., Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4., 7., 7.2., 7.5., 7.6.,
7.6.1.punktiem, atklāti balsojot ar 9 balsīm par , pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 189

II.
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)
zvejošanai 2017. gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
Pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta f)
apakšpunktu Nīcas novada dome ,atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret nav, atturas
nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 190.
III.
Par mencu nozvejas limita maksu
{.......} Nīcas novada dome 06.12.2013. ir saņēmusi vēstuli Nr. 4.1-3e/4050/2013
no Zemkopības ministrijas, kurā teikts, ka maksa par mencu nozvejas limitu ir
piemērojama zvejai Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.191.
IV.
Pamatmaksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 87. punktu nosakāma maksa saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu , atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 192.
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V.
Par mencu nozvejas limitu privātpersonām 2017.gadā Baltijas jūras piekrastē
Pamatojoties uz 2013.gada 3.janvāra grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada
30.novembra noteikumos Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskā zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 7. un 8. punktu, atklāti balsojot , ar 9
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 193.

11.
Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Nīcas novada dome izskata personu iesniegumus par dzīvojamo telpu īres
līgumu pagarināšanu.
Pamatojoties uz iesniegumu un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo
telpu īri” 17., 18., 19., 20. un 22.pantiem un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot,
ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktus no Nr. 194 līdz Nr. 197.
12.
Par sociālā dzīvokļa bezatlīdzības lietošanas (patapinājuma) līguma termiņa
pagarināšanu
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
21.panta 14.punktu un uz Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas
konstatēto , atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktus Nr. 198.
13
Par amata vietas izveidošanu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt jaunu amata vietu Nīcas sporta centrā „Treneris“ no 2017.gada
2.janvāra.
14.
Par Vecgada zolītes čempionātu
Nīcas novada dome izskata Vecgada zolītes čempionāta nolikumu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Vecgada zolītes čempionāta nolikumu apstiprināt.

15.
Par Nīcas novada domes attīstības nodaļu
Lai nodrošinātu veiksmīgu Nīcas novada pastāvēšanu un veicinātu uzņēmējdarbības
vides attīstību novadā, kā arī rūpētos par novada uzņēmējdarbības vides uzraudzību,
ir izveidots attīstības nodaļas nolikums, iekļaujot nodaļas darbā papildus funkcijasuzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanu Nīcas novadā.
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta 1.punktu, apstiprināt Nīcas novada
domes Attīstības nodaļas nolikumu.

DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Attīstības nodaļas nolikumu un struktūru .
16.
Par lēmuma precizēšanu

Precizēt Nīcas novada domes 14.12.2015 sēdes lēmuma (protokols Nr. 16, )
pirmo punktu.
17.
Par konkursu nolikumiem
Nīcas novada dome izskata skolēnu konkursu nolikumus.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt nolikumus :
1.Vokālās mūzikas konkurss ‘’Balsis 2017’’,
2.Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības,
3. Skatuves runas konkurss,
4. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss.

9

18
Par vienotās atlīdzības likuma normām
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “2 . panta 2. apakšpunktu, atklāti balsojot,
ar 7 balsīm par, pret 2 ( A.ROBEŽNIECE, R.LATVENS), atturas nav,
Dome nolemj;
1.Akceptēt sagatavoto darba samaksas pieaugumu saskaņā ar pielikumu 60,3 % attiecībā pret maksimāli iespējamo algu.
2.Nīcas domē strādājošajiem, kuri saņem minimālo algu , to palielināt par
10.- EUR.
19.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – atsevišķa
dzīvokļa „Tosele’’ – 3 atsavināšanas
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta 1.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas” 5.panta pirmo un
piekto daļu, 10.panta pirmo daļu, 11.panta 1.daļa, „Publiskas personas finanšu
līdzekļu uz mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.panta 2.daļu,
atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.
Organizēt atklātu mutisku izsoli pārdodot par brīvu cenu ar augšupejošu soli
nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 3 (kadastra Nr. 64789000349), kas atrodas Nīcas
novadā, Nīcas pagastā, ”Tosele” - 3, ar kopējo platību 55,9 m2 un pie dzīvokļa
piederošo kopīpašumu: 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums
6478 009 0101 001), 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478
009 0101 002), 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009
0102 001), 251/1000 domājamo daļu no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0102
002), 251/1000 domājamo daļu no zemes (kadastra apzīmējums 6478 009 0101),
251/1000 domājamo daļu no zemes (kadastra apzīmējums 6478 009 0102).
2.
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Tosele”- 3 un ar to saistītā kopīpašuma
251/1000 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes izsoles sākumcenu
5090,00 EUR, nosakot izsoles soli 100,00 EUR.
3. Nekustamā īpašuma „Tosele”- 3 izsoli organizēt Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6,
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā 2017.gada 23.janvārī plkst. 14.00.
4. Noteikt izsoles dalībnieku pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 23. janvāra plkst.
13.00.
5. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā).
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6. Sludinājumu par izsoles organizēšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”,
Kurzemes Vārds, Nīcas novada pašvaldības mājas lapā un Pašvaldības izdevumā
“Nīcas Novada Vēstis”.
7. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā - komisijas priekšsēdētājs Andrejs Šakals,
komisijas locekļi - Aigars Veiss, Līga Roga.
8. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi I.Tumaščiku.
9. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Nīcas
novada domes kontā.
20
Par A.Irbes iesniegumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
A.Irbes grāmatas „Mežvīteņi un citi augi dārzā” izdošanai zdevniecībā „Sol un Vita” piešķirt i
250.- EUR .

21.

Par Nīcas novada attīstības programmas
2014.-2020.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir apstiprināta ar
2014.gada 27.jūnija Nīcas novada domes lēmumu, protokols Nr.9, pts.2.2 "Par Nīcas
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014-2030.gadam” un "Nīcas novada
attīstības programmu 2014-2020. gadam".
Investīciju plāns (pašvaldības ceļiem) tiek atkārtoti aktualizēts, jo Lauku atbalsta
dienests ir izsludinājis pieteikšanos pasākumam “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”, kura ietvaros Nīcas novadā plānots atjaunot grants
segumu pašvaldības ceļiem.
Pēc komunālās daļas aplēsēm, projektā būs iespējams veikt 5 ceļa posmu
rekonstrukciju (8 ceļa posmi kopumā, seši no tiem ir apvienoti, izveidojot 3).
DOME NOLEMJ:

1.Investīciju plānā pie Autoceļiem pārvirzīt uz pirmajām prioritātēm šādus
pašvaldības autoceļus:
P1.1. -Kamenes-Paipu dambis (jauns iekļauts)
P1.2. - Centrs – Žūrnieki
P1.3. - Pūpoli-Zirģeļi – Peņķi
P1.4. LŪKPS
P1.5. - Šmitas – Kranti
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P1.6. - Lībieši – Kāši
P1.7. - Jaunzemji-Ķaupeļi
P1.8. - Jūrmalciems – Meķis

Par saistošo noteikumiem Nr.9
“Grozījumi Nīcas novada domes 2010.gada 9.decembra
Saistošos noteikumos Nr. 15 „Par atkritumu apsaimniekošanu
Nīcas novada administratīvajā teritorijā””
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta trešo daļu,
sagatavots šāds lēmuma projekts:
Apstiprināt Nīcas novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi Nīcas novada
domes 2010.gada 9.decembra SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 15 „Par atkritumu
apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā””
Lēmuma apspriešanā piedalās: R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE, I.TUMAŠČIKA,
S.PANKOKA, A.ŠAKALS, J.AUSĒJS, I.LĪBEKA, A.PETERMANIS.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:

1. Saistošo noteikumu nr. 9 Grozījumi Nīcas novada domes 2010.gada 9.decembra
Saistošos noteikumos Nr. 15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada
administratīvajā teritorijā”” projektu līdz 04.01.2017. ievietot Nīcas novada domes
mājas lapā iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai.

