
NĪCAS  NOVADA DOMES 
2016. gada 13. jūnija  sēde 

 
1. 

Zemes un īpašumu  jautājumi 
 
 

I. 
Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt  administratīvos  aktus  no  Nr. 80 līdz Nr. 84  

II. 
 

Nīcas novada 
LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES  NOMAS TIESĪBU 

IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA 
 Pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,  atklāti 
balsojot, ar     9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt 2016.gada 27. maija lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles  
rezultātus. 

2.Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošu lauksaimniecības zemes nomas 
līgumu. 
 
3.Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes izpilddirektoram Andrejam Šakalam. 
 

III. 
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 līgumu ar 4 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. 

 

 



 

IV. 

                        

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 9 balsīm par, pret  nav, atturas 

nav,  

DOME NOLEMJ: 

1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas un Otaņķu 

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”(februāris). 

 

*zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas. 

 
V. 
 

Par koku ciršanas ieceres sabiedrisko apspriešanas 
rezultāti Nīcas novadā 

 

07.04.2016. Nīcas novada dome pieņēma  lēmumu „Sabiedriskās  apspriešanas 
paziņojums” Nīcas novadā īpašumā „Nīcas vidusskolā” ar kadastra Nr. 6478 010 0164 nocirst 
3 (trīs) liepas. 

Sabiedriskās apspriešanas laiks bija 15.04.2016.-29.04.2016. 
Nīcas novada dome nav saņēmusi nevienu atsauksmi  no iedzīvotājiem par koku 

ciršanu īpašumā „Nīcas vidusskola” un Skolas ielā 1 un Skolas ielā 2. 
Nīcas novada dome izvērtē esošo situāciju un  konstatē, ka lemt par koka nociršanu 

īpašumā “Nīcas vidusskolā” , bet īpašumos Skolas ielā 1 un Skolas ielā 2 atlikt lēmuma 
pieņemšanu , rīkojot jaunu sabiedrisko apspriešanas procedūru. 
 Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu,  
 

DOME NOLEMJ: 

1.Atļaut  nocirst 3 (trīs)  liepas īpašumā  „Nīcas vidusskolā’’, kadastra Nr. 6478 010 0164, 

Nīcā, Nīcas pagastā,  Nīcas novadā, no š.g. 1.jūlija 

2. Lēmums par koka nociršanu uz zemes gabaliem Skolas iela 1 un Skolas iela 2 atlikt, 

nosakot  atkārtotu iedzīvotāju sabiedrisko publisko apspriešanu. 

 

2.  
Par zemes  ierīcības projektiem 



 
Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos   aktus  no   Nr.85   līdz Nr. 88  . 
 

3.  
Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma   

tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   izvērtēšanai   
izdotām  izziņām  

 
 Akceptēt  Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no pirmpirkuma  tiesībām. 

 
4. 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus   Nr. 89 un Nr. 90. 
 

5. 
Par  vasaras nometni  Nīcas vidusskolā 

 
  Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 1.  Noteikt vasaras nometnes "FUSION CAMP SUMMER 2016", kas notiks Nīcas 
vidusskolā no 2016. gada 26.jūnija līdz 2. jūlijam un ko organizē Liepājas baptistu Pāvila 
draudze un biedrība "Jauniešu virzība", dalībnieku izmitināšanas Nīcas vidusskolā un 
ēdināšanas pakalpojuma izmaksas . 
      

6. 
Par māju un ielu nosaukumu plāksnīšu 

standarta noteikšanu un apstiprināšanu 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.d., atklāti balsojot, ar 9 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 

DOME NOLEMJ: 
 
1.  Noteikt un apstiprināt vienotu standartu māju, ēku, būvju un ielu nosaukumu plāksnītēm, 
kas tiek piestiprinātas pie ēkām, mājām, būvēm, ielām Nīcā, Nīcas novadā, Nīcas pagastā . 
 

7. 
Par dzīvojamo telpu atsavināšanu 

 



Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.pantu 1. 
un 2. punktiem, un likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu 17.d., atklāti balsojot, ar 9 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Nodot dzīvokli Nr.3, kas atrodas „Toselē”,  Nīcas pagastā, Nīcas novadā                    
atsavināšanai. 

2. Noteikt, ka  atsavināto pašvaldības dzīvokli Nr.3, kas atrodas „Toselē”, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā, pārdod izsolē. 

3. Nīcas domes juristei organizēt īpašuma vērtēšanu, atsavināšanu un pārdošanu izsolē. 
4. Izpildi kontrolēt Nīcas dome izpilddirektoram. 

 
8. 

Par Nīcas novada domes 2015. gada publisko pārskatu 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,  atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Nīcas novada domes  2015. gada  publisko pārskatu   apstiprināt. 
2. 2015. gada  publisko pārskatu nosūtīt  Vides aizsardzības  un reģionālās  attīstības  
ministrijai un Latvijas  Nacionālai bibliotēkai. 

 
9. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Spārīte’’ 
pedagogu  profesionālās kvalifikācijas pilnveides  programmas   apstiprināšanu 

 
   Atklāti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1.  Apstiprināt  pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Spārīte’’ pedagogu  profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides  A programmu „Radošo spēju attīstības veicināšana pirmsskolā”. 

 
10. 

Par Pieaugušo neformālās izglītības iestādi 
 

I. 
 

Par  Pieaugušo neformālās izglītības iestādes 
 „Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs” dokumentu atcelšanu 

 
 Atcelt 2016. gada 11. aprīlī Nīcas novada domes sēdē apstiprinātos 
dokumentus „Par Nīcas novada Pieaugušo izglītības centru”, protokols Nr. 6, punkts 
Nr.3.   

II. 
Par Pieaugušo neformālās izglītības iestādes 

„Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs” dibināšanu 
 



Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Dibināt Pieaugušo neformālās izglītības iestādi „Nīcas novada Pieaugušo izglītības 

centrs”. 

2. Reģistrēt Pieaugušo neformālās izglītības iestādi „Nīcas novada Pieaugušo izglītības 
centrs” Izglītības kvalitātes valsts dienestā. 

 
III. 

Par Pieaugušo neformālās izglītības iestādes 
„Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs” 

Nolikuma apstiprināšanu 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, 
 

DOME NOLEMJ: 
1.   Apstiprināt Pieaugušo neformālās izglītības iestādes „Nīcas novada Pieaugušo 

izglītības centrs” nolikumu. 

 
IV. 

Par Pieaugušo neformālās izglītības iestādes 
„Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs” 

direktora iecelšanu 
 
Pamatojoties uz Izglītības likuma 30. panta piekto daļu, ievērojot Pieaugušo neformālās 
izglītības iestādes „Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs” nolikumu, kas nosaka, ka 
izglītības iestādi vada direktors, 
  

DOME NOLEMJ: 
1. Par  Pieaugušo neformālās izglītības iestādes „Nīcas novada Pieaugušo izglītības 

centrs” direktori iecelt Diānu Ansuli. 

V. 
Par telpas nodošanu Pieaugušo neformālās izglītības iestādes 

„Nīcas novada Pieaugušo izglītības centrs” vajadzībām 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 77. panta otro daļu,...[...],  atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
1. Nīcas novada domes administratīvajā ēkā esošo telpu Nr. 20 ar kopējo platību 79 m2 

nodot Pieaugušo neformālās izglītības iestādes „Nīcas novada Pieaugušo izglītības 
centrs” lietošanā. 

 

11. 
Par līdzfinansējumu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā 

„Līderprasmju attīstība nodarbinātības iespēju uzlabošanai”, 
prioritāte 2.2. „nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes uzlabošana” 

 



  
1. Piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektā „Līderprasmju attīstība 

nodarbinātības iespēju uzlabošanai”, prioritāte 2.2. „nodarbinātības un darbaspēka 
mobilitātes uzlabošana” . 
 

 
12. 

Par Melleņu lasīšanas čempionāta nolikuma 
un pasākuma izdevumu tāmes apstiprināšanu 

 
 

1. Apstiprināt Melleņu lasīšanas čempionāta Nolikumu, nosakot katram dalībniekam  
dalības maksu 3.00 EUR apmērā. 

2. Apstiprināt Melleņu lasīšanas čempionāta   izdevumu tāmi. 

 
13. 

Par bāriņtiesas locekļa atalgojumu 
 

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

likuma“ 3.panta otro daļu,  un atbilstoši  “Nīcas novada bāriņtiesas nolikuma 2.1.punktam , 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm  par, pret  nav, atturas nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
  

Apstiprināt stundas likmi bāriņtiesas loceklim 9,00 EUR (deviņi eiro 00 centi) pirms 

nodokļu nomaksas. 

 

14. 
Par  amatu  izveidošanu 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
 un “Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, 
   

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt divas amata vietas “Apkopēja” . 
 
2. Apstiprināt divas amata vietas “Administrators”. 
 
 

15. 
 Par  Zvejnieku svētku Jūrmalciemā  

sporta spēļu nolikumu 
 
               Atklāti balsojot,  ar 9  balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 1.  Zvejnieku  svētku  sporta  spēļu  Nolikumu  apstiprināt . 

 

 



16. 
Par kustamās mantas – traktora T-150K  izsoli 

 
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 37.panta 

pirmo daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta otro daļu,  atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izsoles komisijas 2016.gada 26.maija lēmumu Nr.2 un atzīt 2016.gada 26. 
maijā izsludināto izsoli par nenotikušu. 
2. Apstiprināt jaunu kustamās mantas TRAKTORA T-150K pārdošanas cenu EUR 1000,- bez 
PVN.  
4. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas TRAKTORA T-150K pārdošanu par brīvu cenu 
pašvaldības mājas lapā ww.nica.lv un laikrakstā „Kurzemes Vārds”, 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 likuma noteiktajā kārtībā. 
6. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikumā). 
7. Noteikt izsoles datumu – 2016.gada 29.jūnijā 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: Andrejs Šakals – komisijas priekšsēdētājs, Aigars Veiss, Līga 
Roga. 
10. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi I.Tumaščiku. 

 
17. 

Par telpu bezatlīdzības lietošanas (patapinājuma) 
 līguma termiņa  pagarināšanu un papildināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu, likuma Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 

21.panta 14.punktu , atklāti balsojot,  ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

1.Apstiprināt vienošanos Nr.3 pie 2011.gada 1.jūnija telpu bezatlīdzības lietošanas līguma 
Nr.1-17/2011/11. 

18. 
Par sociālā dzīvokļa īres  tiesību pagarināšanu 

 
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
             Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 91 (pielikumā). 

 
19. 

Par amata nosaukuma maiņu 
 
Pamatojoties uz “Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, atklāti balsojot, ar 

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

1. Atcelt 09.05.2016. lēmumu  (prot. Nr.7) 4. punktu  ’’Par izmaiņām  amatos’’. 



2. Veikt grozījumus “Nīcas novada pašvaldības 2016.gada amatpersonu un darbinieku sarakstā 
ar ieņemamo amatu un mēnešalgas norādi” un mainīt amata nosaukumu „Pieaugušo izglītības 
metodiķe“ uz amata nosaukumu „Pieaugušo izglītības centra direktore“.  

 
20. 

Par skolēnu apbalvošanu 

 Pamatojoties uz Nīcas novada domes nolikuma ”Par Nīcas novada pašvaldības  
apbalvojumiem ”, likuma „Par pašvaldībām”’ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Nīcas novada   izglītības iestāžu   administrāciju  priekšlikumus  par 9.klašu  un 12. 
klases   absolventu  apbalvošanu. 

21. 
Par Rudes pamatskolas direktores iesniegumu 

                   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 
par , pret  nav, atturas nav, 
                                                           DOME NOLEMJ: 
Akceptēt Rudes pamatskolas direktores Ingunas Lībekas iesniegumu  par  Rudes pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupas slēgšanu no 04.07.2016.- 29.07.2016. 

 
22. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam A.PETERMANIM 
 

Pamatojoties uz„Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma“ 41 .pantu,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt domes priekšsēdētāja A.Petermaņa ikgadējo atvaļinājumu laikā no 
18.07.2016. – 07.08.2016. (3 ned.) un no 09.08.2016. – 15.08.2016. (1 ned.). 

 
23. 

Par Saistošo  noteikumu   Nr.5 
‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 2014. gada 14. jūlija 

  Saistošajos  noteikumos  Nr. 5 
‘’Nīcas  novada  kapsētu  uzturēšana  un izmantošana’’ ‘’ 

precizēšanu 
 

 Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

1. Precizēt  Saistošo  noteikumus   Nr.5 ‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 2014. gada 14. jūlija  
Saistošajos  noteikumos  Nr. 5 ‘’Nīcas  novada  kapsētu  uzturēšana  un izmantošana’’ ‘’ . 
2. Publicēt Saistošo  noteikumus   Nr.5 ‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 2014. gada 14. jūlija  
Saistošajos  noteikumos  Nr. 5 ‘’Nīcas  novada  kapsētu  uzturēšana  un izmantošana’’ ‘’   
izdevumā  ‘’Nīcas  novada  vēstis’’. 
 
 
   
 
 
 


