
Nīcas novada  domes sēde 
09.01.2017 

 
 

      Sēdē   piedalās   : Nīcas  novada domes  priekšsēdētāja  vietniece Inguna LĪBEKA, 
deputāti Daina SIKSNA, Jānis AUSĒJS,   Renārs LATVENS,   Sandra PANKOKA,  Aija 
ROBEŽNIECE 
 

Sēdē  nepiedalās  Ivars APINIS un  Raivis KALĒJS . 
 

Sēdi  vada  domes   priekšsēdētājs  A.PETERMANIS 
 
Sēdi protokolē     sekretāre I.REĶĒNA 
 
       Izpilddirektors  A. ŠAKALS  sniedz  informāciju  par   iepriekšējas   domes  sēdes   
lēmumu izpildes gaitu. 

 
1.  

Zemes  un īpašumu  jautājumi 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvos  aktus  Nr. 1 un Nr. 2. 
 

II. 
 
Par  zemes nomu  mazdārziņiem 
  
 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  7 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Noslēgt  zemes nomas līgumus  ar 3(trīs)  personām par  pašvaldībai piekrītošu  
zemes īpašumiem  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 uzaicinājuma nosūtīšanas  
noslēgt zemes nomas līgumus. 
 

III. 
 
 Nīcas novada dome izvērtējot augstāk minēto un pamatojoties uz Nīcas 
novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem Nr.8 “Par Nīcas 
novada pašvaldības neapbūvētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 
10.punktu, Nīcas novada dome apstiprina sarakstu ar iznomājamo zemes gabalu 
Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. 
                    
  

Nr.p.
k 

Nosaukums  un 
pagasts 

Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Nomājamā 
platība ha vai 
kv.m. (vairāk vai 
mazāk dabā 
pārmērot ) 

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis  

Zemes 
gabala 
piederība 

1. Rudes 
dārzi,Rude, 
Otaņķu pagasts  

6480 007 
0089 

252 kv.m 
 
 
 

Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām augļu 
dārza teritorija  

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 
zemes 
vienība nav 
kadastrāli 
uzmērīta 
 

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

 
1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamo zemes gabalu  Rude, Otaņķu pagastā, Nīcas 
novadā. 
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”(janvāris ). 
 

IV. 

Par  lauksaimniecības zemes nomas izsoli 
  
Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. Saistošo noteikumu Nr.8 “Par 
Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”  
15. punktu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles noteikumus  
īpašumiem “Lejas Zirnīši”, “Pļavas Zirnīši”,   “Puķuzirnīši”, “Zaļie Zirnīši”. 
2. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā:  



komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektors Andrejs Šakals,  
komisijas locekļi – Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss, zemes lietu speciāliste 
Māra Ādolfa. 
3. Par izsoles vadītāju apstiprināt juristi Ivetu Tumaščiku. 

 
2. 

Par zemes ierīcības  projektiem 
 

 Nīcas novada  dome izskata  jautājumu  par  zemes ierīcības projekta  izstrādi  
diviem īpašumiem. 
 Atklāti balsojot,  ar 7  balsīm par, pret nav, atturas  nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt   administratīvos  aktus  Nr.  3.   ar  darba  uzdevumu  un Nr. 4 . 
 

 
3. 

Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  

 
 Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav, atturas nav, (S.PANKOKA  
balsošanā  nepiedalās), 

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

                   
4. 

Par fizikālo procedūru izmaksām  bērniem līdz 18 gadiem  
 
 

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

Noteikt: 
 1. Nīcas ambulances fizikālās terapijas kabinetā sniegtās procedūras bērniem 
un pusaudžiem  līdz 18 gadiem izmaksas tiek apmaksātas  no Nīcas lauku 
ambulances budžeta. 
 

5. 
Par amatpersonu un darbinieku sarakstu 

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

Dome,   atklāti balsojot,  ar 5 balsīm par, pret 2 (R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE), atturas  
nav, ( A.PETERMANIS un J.AUSĒJS   balsošanā  nepiedalās  ),   

NOLEMJ: 
 



Apstiprināt  amatpersonu  un darbinieku sarakstu. 
 

6. 
Par sadarbības līgumu par Liepājas rajona Sporta skolas 

 administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 
 

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

 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona 

Sporta skolas administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu  
2017. gadā. 

 
 

7. 
Par Nīcas  novada  bāriņtiesas iestāšanos 
 Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā 

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

DOME   NOLEMJ: 

Akceptēt Nīcas novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku 

asociācijā. 

8. 

Par pārejoša darba nespējas laika apmaksu 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
Dome , atklāti balsojot, ar 7 balsīm  par, pret  nav, atturas nav,  

 
NOLEMJ: 

 
Sākot ar 2017.gada 2.janvāri izmaksāt pašvaldības darbiniekiem slimības 

naudu 100 procentu apmērā no vidējās izpeļņas par laiku no pirmās pārejošas darba 
nespējas dienas. 

 
9.  

Par Ziemas sporta  spēlēm  
 
       Atklāti balsojot,  ar  7 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 
Ziemas sporta spēļu  nolikumu  apstiprināt.  

 
  

10. 



Par futbola  grupas  mācību maksas pārrēķinu 

Pamatojoties uz bērnu vecāka, treneru ziņojumiem par nodarbību apmeklējumu un 
Civillikuma 1862.pantu,    atklāti balsojot,  ar  7 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Veikt mācību maksas pārrēķinu un atteikties no prasījuma tiesības  
pret    XX   personu. 

 
 

11. 
Par logu  daļēju nomaiņu  ambulancē 

 
 Sēdes  darba gaitā  jautājumu  no darba  kārtības  izslēdz. 

 

12. 

Par  nedzīvojamo telpu  nomas  līgumu pagarināšanu 
 Atklāti balsojot,  ar   7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
         

1. Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumus  
2(divām )  personām .  

 

 
13. 

Par  dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu 
īri” 6.pantu un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ:  
 

1. Pagarināt īres līgumu 1( vienai) personai .  
   

14 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2017. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā un zvejas rīku izlozi 
 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, 
Ministru kabineta 2009.gada 11. augusta  noteikumu Nr. 918 ‘’Noteikumi par 
ūdenstilpju un  rūpnieciskās zvejas tiesību  izmantošanas  kārtību ‘’ 35. punktu,  
atklāti balsojot  ar   7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 



DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nolikumu „Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību 
(zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada 
teritorijā 2017. gadā’’ .  

2. Noteikt zvejas rīku izlozi - 2017.gada 17.feburāris plkst. 14:00 Nīcas novada 
dome, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

15. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un  kavējuma naudas 

summas precizēšanu  
 
Ņemot vērā Nīcas novada domes 2016.gada 14.marta lēmumu Nr. 50 (protokols Nr. 
5, punkts 3) un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo 
daļu, 

DOME NOLEMJ: 
1. Precizēt Nīcas novada domes 2016.gada 14.marta lēmumu Nr. 50 (protokols Nr. 

5, punkts 3) par    1(vienas ) personas  piedzenamo parāda summu . 

16. 
 

Par amata vietu  likvidēšanu 
 

I. 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
ka Dome , atklāti balsojot,  ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas   nav, 

NOLEMJ: 
 

1. Nīcas novada pašvaldības 2017.gada amatpersonu un darbinieku sarakstā 
ar ieņemamā amata un mēnešalgas norādi neiekļaut amata vietu “Uzņēmējdarbības 
speciālists”. 
 

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

Dome, atklāti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
NOLEMJ: 

 
1. Nīcas novada pašvaldības 2017.gada amatpersonu un darbinieku sarakstā 

ar ieņemamā amata un mēnešalgas norādi neiekļaut amata vietu “Pašvaldības 
policijas inspektors”. 
 

 
 

17. 
Par piedalīšanos Liepājas rajona  partnerības   konkursos 

 



1) 
Iesniegt projekta pieteikumu laivu iegādei Liepājas rajona partnerības izsludinātajā 
atklātā projektu konkursa 2. kārtā lauku attīstības 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 1. Rīcībā – 
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 
 
Projekta rezultātā paredzēts iegādāties 10 airu laivas airēšanas pulciņa vajadzībām. 
 Atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu laivu iegādei un līdzfinansēt projektu 10% 

apmērā, t.i. EUR 2000. 

 
2) 

 
Iesniegt projekta pieteikumu Nīcas bibliotēkas telpu atjaunošanai un plauktu 
iegādei Liepājas rajona partnerības izsludinātajā atklātā projektu konkursa 2. kārtā 
lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” 1. Rīcībā – “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 
 
Projekta rezultātā paredzēts atjaunot Nīcas bibliotēkas telpas (sienas, grīdas, 
apgaismojums) un iegādāties jaunus grāmatu plauktus. 
Atklāti balsojot,  ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu Nīcas bibliotēkas atjaunošanai un līdzfinansēt 
projektu 10% apmērā, t.i. EUR 2000. 

 
3) 
Iesniegt projekta pieteikumu Sabiedriskā centra izveidei Grīnvaltos Liepājas rajona 
partnerības izsludinātajā atklātā projektu konkursa 2. kārtā lauku attīstības 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 1. 
Rīcībā – “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 
 
Projekta rezultātā paredzēts izveidot sabiedrisko centru Grīnvaltos esošajā 
pašvaldības dzīvoklī. Nepieciešamās aktivitātes: telpu atjaunošana, aprīkošana ar 
mēbelēm, mazo sadzīves tehniku, datortehniku un jaunas darba vietas izveidošanu. 
 Atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt projekta pieteikumu Sabiedriskā centra  izveidei Grinvaltos un 
līdzfinansēt       projektu 10% apmērā, t.i. EUR 2000.  
 
4) 



Iesniegt projekta pieteikumu Nīcas jauniešu centra tualešu un virtuves 
atjaunošanai Liepājas rajona partnerības izsludinātajā atklātā projektu konkursa 2. 
kārtā lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 1. Rīcībā – “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 
 
 
Projekta rezultātā paredzēts atjaunot Nīcas jauniešu centra tualešu un virtuves 
blokus (pārbūvēt tualetes) un izveidot mūsdienīgu un atbilstošu virtuves stūri. 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Iesniegt projekta pieteikumu Nīcas jauniešu centra tualešu un virtuves stūra 
atjaunošanai un līdzfinansēt projektu 10% apmērā, t.i. EUR 2000. 

 
5) 
Iesniegt projekta pieteikumu Sabiedriskā centra izveidei Otaņķu pasta ēkā Liepājas 
rajona partnerības izsludinātajā atklātā projektu konkursa 2. kārtā lauku attīstības 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” 1. Rīcībā – “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 
 
Projekta rezultātā paredzēts atjaunot Otaņķu pasta ēku pārveidojot to par 
sabiedrisko centru. Plānotās aktivitātes: ēkas rekonstrukcija (āras un iekštelpu), 
komunikāciju iebūve, mēbeles, mazās sadzīves tehnikas un datortehnikas aprīkojuma 
iegāde. 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Iesniegt projekta pieteikumu Otaņķu pasta ēkas atjaunošanai i un 
līdzfinansēt projektu 10% apmērā, t.i. EUR 5000. 

6) 
Iesniegt projekta pieteikumu Nīcas tautas tērpu iegādei Liepājas rajona partnerības 
izsludinātajā atklātā projektu konkursa 2. kārtā lauku attīstības 2014.-2020.gadam 
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 1. Rīcībā – 
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana”. 
 
Projekta rezultātā paredzēts iegādāties 14 Nīcas tautastērpu komplektus Nīcas 
novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vajadzībām – 10 sieviešu un 4 vīriešu 
tautastērpus. 

DOME NOLEMJ: 
1.Iesniegt projekta pieteikumu tautastērpu iegādei un līdzfinansēt projektu 
10% apmērā, t.i. EUR 2000. 

 
18. 

Par Nīcas novada domes 2016.gada 14.novembra saistošo noteikumu Nr. 8 



“Nīcas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes  

pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” precizēšanu 

 
1. Precizēt Nīcas novada domes 2016.gada 14.novembra saistošos noteikumus 

„Nīcas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, tai skaitā mainīt 
nosaukumu uz Nīcas novada domes 2016.gada 14.novembra saistošie 
noteikumi “Par pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” . 

2. Publicēt Nīcas novada domes 2016.gada 14.novembra saistošos noteikumus 
Nr. 8 “Par pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. 
 

19. 
Par Nīcas novada domes saistošo noteikumu    Nr. 1 

“Grozījumi   Nīcas novada domes 2010.gada 9.decembra 

 Saistošajos  noteikumos  Nr. 15 

„Par atkritumu apsaimniekošanu 

Nīcas novada administratīvajā teritorijā”” 

 apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 
3.punktu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr.1  “Grozījumi Nīcas novada 
domes 2010.gada 9.decembra SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  Nr. 15 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”” 

                    
20. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu  Nr. 6 (pielikumā). 

 

21. 

Par  Nīcas  novada  



galveno pasākumu  plāna  apstiprināšanu 
 

  Atklāti balsojot,  ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
                                                      DOME  NOLEMJ: 
  1.  Pasākumu  plānu   apstiprināt . 
 

22. 
Par  komisiju Nīcas novada pašvaldības policijas 

 priekšnieka amata  pretendenta izvēlei 
 

 Atklāti balsojot,  ar  4 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, (balsošanā  
nepiedalās J.AUSĒJS  un R.LATVENS), 

DOME   NOLEMJ: 

1. Izveidot komisiju Nīcas domes pašvaldības policijas priekšnieka amata 
pretendenta izvēlei 4 cilvēku sastāvā. 

2. Komisijā apstiprināt: 

Domes priekšsēdētāju A.Petermani, 
domes izpilddirektoru A.Šakalu, 
domes deputātus J.Ausēju un R.Latvenu. 

3. Noteikt, ka amata pretendenta izvēles komisijai ir šādas tiesības: 
3.1. Komisijas darbu vada tās ievēlēts komisijas priekšsēdētājs, komisijas 

sēdes tiek protokolētas. 
3.2. Komisija lēmumus pieņem balsojot ar balsu vairākumu. 
3.3. Komisijas lēmumi stājas spēkā, ja par tiem nobalsojusi vairāk kā puse 

plus viens komisijas locekļu. 
3.4. Neizšķirta balsojuma gadījumā noteicošais ir komisijas priekšsēdētāja 

balsojums. 
3.5. Komisija izvērtē pretendentu iesniegtos pieteikumus, nosakot uz 

interviju aicināmos pretendentus. 
3.6. Komisija izvēlas vienu pretendentu iecelšanai par Nīcas novada domes 

pašvaldības policijas priekšnieku un sagatavo nepieciešamo informāciju 
Nīcas novada domes sēdei attiecīgā lēmuma pieņemšanai.  

23. 
Par  zemes  ierīcības  projekta  apstiprināšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
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