
 
 

Nīcas novada domes 
2017. gada 10.  aprīļa  sēde 

(protokols nr. 8) 
 
 

Sēdē piedalās  :   Nīcas  novada domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS,  
priekšsēdētāja   vietniece Inguna LĪBEKA, deputāti Daina SIKSNA, Jānis AUSĒJS,   
Renārs LATVENS,   Sandra PANKOKA,  Aija ROBEŽNIECE, Raivis KALĒJS 
 
 Domes  sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita ŠIME, Nīcas pirmsskolas  izglītības  
iestādes  vadītāja Daira EGLĪTE 
 
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
Protokolē  sekretāre  Ināra REĶĒNA 

 
 
1. 

Zemes un īpašumu  jautājumi 
 

1) 
 

 Nīcas novada  dome  izskata  zemes un īpašumu  jautājumus : par  atļauju  

nekustamajos īpašumos   nocirst kokus,  par zemes  lietošanas  mērķa  maiņu,  par 

īpašumu sadalīšanu un jaunu  nosaukumu piešķiršanu. 

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

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 28 līdz  Nr. 33 ieskaitot . 

 

2) 
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 piekrītoša  
zemes īpašumu nomu  bez apbūves tiesībām . 
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 projektiem 

 

Nīcas  novada dome  izskata  jautājumus  par zemes ierīcības projektiem. 
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 34  un   Nr.  35  un attiecīgus   darba  
uzdevumus . 

 
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  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no 
pirmpirkuma  tiesībām. 
 

4. 
Par  speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu)  

iegādes izdevumu  maksimālo  atmaksas  apmēru 
Nīcas novada domes  darbiniekiem 

 
        Pamatojoties  uz  minētiem  normatīvajiem  aktiem, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt priekšlikumu par  kompensējamās summas     apmēru  vienā  gadā   
redzes korekcijas līdzekļu (briļļu)iegādei . 
 
 
 
 
 



5. 
Par suvenīru pārdošanas cenu 

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

DOME NOLEMJ: 
 
 Tirdzniecībai paredzēt 300 nozīmītes un noteikt 1 nozīmītes (pašizmaksa 
0,7139 eiro) pārdošanas cenu 0,75 eiro. 

 
6. 

Par amata izveidošanu  

            Nīcas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja  
2016.gada augusta sēdē nolēma, ka Nīcas novada dome vēlas piedalīties Eiropas 
Sociālā fonda SAM 8.3.5. „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispērējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” projekta īstenošanā laikā no 2016. līdz 2020. 
gadam. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumu Nr.359 
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.359) 
19.punktā noteikto, Valsts izglītības attīstības aģentūra un Nīcas novada dome 
2017.gada 29.martā vienojās par sadarbību un noslēdza sadarbības līgumu Eiropas 
Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu (turpmāk – Projekts).  

       Šī līguma 4.1.1.5. punkts nosaka, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt 
pedagogu karjeras konsultantu nodarbināšanu Partnera izvirzītajās 
izmēģinājumskolās uz darba līguma pamata atbilstoši Projekta 6.darbības (Projekta 
6.darbība: “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras 
izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto 
izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”) 
īstenošanas nosacījumiem (Līguma pielikums Nr.1) un MK noteikumos Nr.359 
noteiktajam. 
 
         Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
“Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, atklāti  balsojot,  ar 8 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME   NOLEMJ: 

 
1. Izveidot amata vietu “Pedagogs - karjeras konsultants”,  ar 2017.gada 10. aprīli. 

 
 
 



 
7. 

Par pilnvarojumu Nīcas pašvaldības policijas darbiniekiem 
 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 22.panta trešo daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

Pilnvarot Nīcas novada pašvaldības policijas priekšnieku, vecāko inspektoru, 
inspektoru sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu – paziņojumu un uzlikt 
naudas sodu, ja tiek pārkāptas normatīvo aktu prasības attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu stāvēšanu vai apstāšanos ārpus autoceļiem Baltijas jūras krasta 
kāpu aizsargjoslā un pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un 
transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā. 

8. 
Par apmedīšanas tiesību nodošanu 

 
 Pamatojoties uz Medību likuma 29.panta otro daļu, Ministru kabineta 
2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
  

1. Apstiprināt parauglīgumu par medību tiesību nodošanu .  
2. Iesniegumus par medību tiesību nodošanu izskatīt iesniegumu saņemšanas 

secībā. 
3. Slēgt līgumus par medību tiesību nodošanu uz laiku, kas nepārsniedz 5 gadus. 
4. Pilnvarot domes izpilddirektoru parakstīt līgumus par medību tiesību 

nodošanu. 

9. 
Par ēdināšanas izdevumiem 

 
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm 

par, pret  nav, atturas  nav( balsošanā  nepiedalās  I.LĪBEKA), 
 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt priekšlikumu  ēdināšanas izmaksām Nīcas novada izglītības iestādēs tiem 
izglītības iestādes darbiniekiem, kuri pedagoģiskā vai apkalpojošā darba specifikas 
dēļ nedrīkst atstāt darba vietu. 
 

 
 



 
10. 

Par Saistošajiem noteikumiem  Nr.4 
‘’Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība  

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē  un  pirmsskolas grupās’’ 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  Saistošos   noteikumus Nr. 4 ‘’Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē  un  pirmsskolas 
grupās’’. 
 

11. 
Par pirmskolas  izglītības   iestādes ‘’Spārīte’’ slēgšanu  uz  laiku 

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

DOME  NOLEMJ: 
Akceptēt  pirmsskolas izglītības iestādes  ‘’Spārīte’’  visu grupu slēgšanu laikā  no 
03.07.2017. līdz 31.07.2017.   darbinieku atvaļinājumu  un  remontdarbu dēļ. 
 


