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Nīcas novada domes sēde 
2016. gada   14. martā 

Protokols Nr. 5 
 

 
 Nīcas novada domes  izpilddirektors  Andrejs  ŠAKALS   informē  par  
iepriekšējā  domes sēdē  pieņemto lēmumu  izpildes  gaitu. 
 

1. 
Zemes   un īpašumu  jautājumi  

 
I. 

 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu  jautājumus:  par  nosaukumu  
piešķiršanu,  īpašumu  sadalīšanu un jaunu  nosaukumu piešķiršanu, par zemes  
ierīcības projektiem,  koku  nociršanu , zemes nomas līgumiem , par  īpašumu 
atsavināšanu un atsavināšanas  izdevumiem. 
 Atklāti balsojot, ar 7  balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos    aktus no Nr. 32  līdz  Nr.44  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 līgumu ar 3(trīs)  personām   par  pašvaldībai piekrītoša  
zemes īpašuma   nomu  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 pēc  noslēgt zemes nomas 
līgumus. 
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                                                                               III.                       
   
Par iznomājamo lauksaimniecības  zemi 
 

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem 
noteikumiem Nr.8  “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomu”  10.punktu,  Nīcas novada dome  apstiprināt   sarakstu 
ar iznomājamiem zemes gabaliem  Nīcas novadā (Nīcas un Otaņķu pagastā).  

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā (Nīcas un 
Otaņķu pagastā). 
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”(marts). 
 

2.  
Par detālplānojumiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 45 līdz  Nr. 49  ieskaitot . 
 
 

3. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
  

 Pamatojoties  uz likuma ‘’Par nekustamā īpašuma  nodokli’’  9. pantu , likuma  
‘’Par  nodokļiem  un nodevām’’  1. panta piekto punktu  un  26.panta otro daļu 
,atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu  Nr. 50. 
 

4. 
Par nekustamo īpašumu  “Baltalkšņu mežs” , “Melnalksnis”  un “Bārtas mežs” 

kustamās mantas – meža cirsmu  izsoli 
 

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

DOME    NOLEMJ: 
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1. Nodot atsavināšanai Nīcas novada pašvaldībai piederošās mežaudzes (koku 
cirsmas) 18,31  ha platībā ar kopīgo cirsmas krāju 3245,64  m3: 
1.1. īpašuma „Baltalkšņu mežs” (kadastra apzīmējums 6478 011 0100) nogabalos 

Nr. 2, 3, 16, 17, 19, 21;  
1.2. īpašuma „Melnalksnis” (kadastra apzīmējums 6478 021 0206) nogabalos Nr. 

1, 2, 3; 
1.3. īpašuma „Bārtas mežs” (kadastra apzīmējums 6478 011 0096) nogabalos Nr. 

1, 2, 3, 4. 
 

2. Organizēt lēmuma 1.punktā norādīto īpašumu koku cirsmu atklātu izsoli saskaņā 
ar izsoles noteikumiem. 

3.  Apstiprināt meža cirsmu izsoles noteikumus (skatīt pielikumā). 
4. Apstiprināt  meža cirsmu nosacītās cenas un izsoles soli: 

Cirsmas 
Nr. 

Nogabala 
Nr. 

Nosacītā cena 
bez PVN 

(EUR) 

Izsoles 
nodrošinājums 

10% (EUR) 

Izsoles solis 
(EUR) 

 

Baltalkšņu mežs 

1. 19, 16 8960,00 896,00 90,00 

2. 21 8765,00 876,50 90,00 

3. 2, 3 17135,00 1713,50 170,00 

4. 16, 17 2925,00 292,50 30,00 

KOPĀ 37785.00   

Melnalksnis 

1. 1, 2 5600,00 560,00 60,00 

2. 3 12300,00 1230,00 120,00 

KOPĀ 17900.00   

Bārtas mežs 

1. 1, 2, 3, 4 11780,00 1178,00 120,00 

 
5. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: 
                                                5.1. Andrejs Šakals 
                                                5.2. Anda Veidele 
                                                5.3. Līga Roga                                                 
6. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Andreju Šakalu. 
7. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Ivetu Tumaščiku. 
8. Noteikt izsoles datumu – 2016.gada 4.aprīlī Nīcas novada domes 14. kabinetā: 
8.1. plkst. 14.00 – cirsmām īpašumā „Baltalkšņu mežs”, 
8.2. plkst. 14.30 - cirsmām īpašumā „Melnalksnis”, 
8.3. plkst. 15.00 - cirsmām īpašumā „Bārtas mežs”. 
9. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 
2016.gada 4.aprīlim plkst. 12.00. 
10. Izsludināt izsoli laikrakstā Kurzemes Vārds, izdevumā Latvijas Vēstnesis, Nīcas 
novada informatīvajā izdevumā un Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv. 
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5. 
Par  Nīcas novada domes 09.02.2015. lēmuma grozījumiem 

                                                                                                 
 Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu,  7.panta piektās daļas 4.punktu, uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

Dome nolemj: 
1. Grozīt Nīcas novada domes 2015.gada 9.februāra lēmumu (protokols Nr. 2, punkts 
11) „Par Nīcas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 
komisiju” un ievēlēt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā: 
-izpilddirektoru A.Šakalu, 
-juristi I.Tumaščiku, 
-zemes lietu speciālisti S.Pļavnieci, 
-bāriņtiesas priekšsēdētāju I.Jākobsoni, 
-speciālisti personāla jautājumos Z.Auzu.  
2. Dot atļauju Domes izpilddirektoram A.Šakalam savienot Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amatu ar izpilddirektora amatu.  
 

6.  
Par viena audzēkņa izglītošanas izmaksām Nīcas novada izglītības iestādēs 

 

 Saskaņā ar MK 1999.g.13.jūlija noteikumu Nr. 250 „Kārtība,kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem  ” prasībām domei jāapstiprina viena audzēkņa 

izglītošanas izmaksas Nīcas novada izglītības iestādēs savstarpējo norēķinu veikšanai 

par audzēkņiem, kas Nīcas novada izglītības iestādēs mācās no citām pašvaldībām. 

Šīs izmaksas nosaka attiecīgie MK noteikumi, tās nevar voluntāri mainīt. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21,pantu, MK 1999.g.13.jūlija 

noteikumu Nr. 250 „Kārtība,kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 20. 

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

 

DOME  NOLEMJ: 

 

Apstiprināt viena audzēkņa izglītošanas izmaksām Nīcas novada izglītības iestādēs. 
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7. 
Par deinstitucionalizācijas projekta vadības grupu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 5 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav,(balsošanā  nepiedalās  A.PETERMANIS  un 
D.SIKSNA), 

DOME  NOLEMJ: 
 
Deinstitucionalizācijas (turpmāk-DI) vadības grupu šādā sastāvā:  
Sociālā dienesta vadītāja Inese Lapiņa; 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Daina 
Siksna; 
Domes priekšsēdētājs     Agris Petermanis 
 
 

8. 
Par budžeta grozījumiem 

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

DOME    NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  Saistošos  noteikumus  Nr. 3  ‘’ Grozījumi 2016. gada 22. janvāra 
Saistošos  noteikumos  Nr. 2 ‘’ Par 2016. gada  budžetu’’   ‘’ 
 
 

9. 
Par izglītības stratēģiju 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

 1. Izglītības iestāžu vadītājiem  un izglītības darba sopeciālistei 2 nedēļu laikā 
precizēt neskaidros  jautājumus, lai varētu  saprast, kurā brīdī kas notiek, nemainot 
Rudes  skolas  statusu, nodefinējot, kurā  brīdī   un pie kāda skolēnu skaita 
pašvaldfības finansējums nespēs   segt  izglītošanās   izmaksas. 

 
 

10. 
 Par Nīcas novada domei piederošo dzīvokli   Skolas ielā 3-29 

 
1. Izbeigt dzīvojamās telpas Skolas ielā 3-29, Nīcā, Nīcas novadā īres līgumu . 
2. Piedzīt īres un komunālo maksājumu parādu, prasību iesniedzot tiesā. 
3. Nīcas domes juristei sagatavot minētos prasību pieteikumus un iesniegt tos 
izskatīšanai tiesā. 
4. Nīcas domes izpilddirektoram kontrolēt termiņu ievērošanu. 
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11. 
Par Nīcas novada domei piederošā traktora T150K pārdošanu izsolē 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu 19.d., atklāti 
balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Pārdot izsolē Nīcas novada domei piederošo traktoru T150K ar valsts reģ.nr. zīmi 

T2193 LF. 

2. Noteikt izsoles sākumcenu 2100. 00 EUR (divi tūkstoši viens simts). 

3. Nīcas domes juristei organizēt izsoli. 

4. Nīcas domes izpilddirektoram kontrolēt termiņu ievērošanu. 

 

 
 
 

12. 

Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza tehnikai 
 

    
1. Degvielas patēriņa  normu par vienu darba stundu apstiprināt. 

 
13.  

Par  nolikumu 
 

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

 
1. Konkursa  ‘’Sakoptākā Nīcas  novada  viensēta 2016’’   apstiprināt. 

 
 

14. 

Par zvejas rīku izlozi Baltijas jūras piekrastē un 
 Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
 1.  Akceptēt 2016. gada 25. februāra  zvejas rīku Baltijas jūras piekrastē un Liepājas 
ezerā izlozes rezultātus, zvejošanai 2016. gadā. 
 

15. 
Par ‘’Fonda 1836’’ sadarbības piedāvājumu 
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 Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām 21. pantu, atklāti balsojot,  ar  7 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. ‘’Fondam 1836’’ projekta  ‘’Aplido, apceļo, apmīļo Latviju’’  īstenošanai  
piešķirt 500.- EUR, slēdzot  attiecīgu līgumu, nosakot  fonda  atskaitīšanās  
nosacījumus  par piešķirto  finansējumu. 

 
 
  
 


