
 

Nīcas  novada  domes 
ārkārtas  sēde 

2017. gada 10.  jūlijā 

 (protokols Nr. 12) 
 

Sēdē  piedalās: 
 - domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS,  deputāti   , Renārs  LATVENS, 
Inguna LĪBEKA, Liene OTAŅĶE , Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS, Inga SKRODE, Turaids 
ŠĒFERS 
  
 - domes izpilddirektora  p.i. Aigars  VEISS,  juriste  Iveta TUMAŠČIKA,  
sabiedrisko attiecību speciāliste  Gunita ŠIME,  laikraksta ‘’Kurzemes vārds ‘’ 
pārstāvji – Ģirts GERTSONS, Linda KILEVICA 

 
Sēdi  vada  domes  priekšsēdētājs   Agris  PETERMANIS 
 
Protokolē -  sekretāre  Ināra  REĶĒNA 
 
DARBA  KĀRTĪBĀ: 
 

1. Zemes  un īpašumu  jautājumi 
2. Par zemes ierīcības  projektiem un detālplānojumiem 
3. Par servitūta  nodibināšanu 
4. Par  grozījumiem saistošajos  noteikumos par  sabiedrisko  kārtību  
5. Par grozījumiem noteikumos par dalības  maksu airēšanas  grupā 
6. Par grozījumiem noteikumos par dalības  maksu futbola   grupā 
7. Par nekustamā  īpašuma  nodokļa  parāda  piedziņu 
8. Par mērķdotācijas  sadali mākslinieciskās pašdarbības  kolektīvu vadītājiem 
9. Par lēmuma atcelšanu 
10. Par sporta spēlēm ‘’Čiekurkauss 2017’’ 
11. Par  pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem 
12. Par  dalību  kopprojektā 
13. Par sociālā  dzīvokļa īres tiesību  pagarināšanu 
14. Par SIA „Tonus Elast” iesniegumu 
15. Par nekustamā  īpašuma – telpu  iznomāšanu Nīcas  lauku ambulancē 
16. Par iesniegumu 
17. Par domes lēmuma atstāšanu spēkā 
18. Par deputātu pieņemšanas laikiem 
19. Par Nīcas novada Domes 2009.g 30.jūlija Saistošajiem noteikumiem Nr.1 
       „NĪCAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS” 
20. Par domes priekšsēdētāja vietnieku 
21. Par sadarbību projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri 

gadsimtiem” īstenošanā 
22. Par Nīcas novada domes pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomē. 



 
 

1.  
Zemes  un īpašumu  jautājumi 

 
 

1)    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”  8., 9., 13., 22.2.  punktiem,  Latvijas Republikas likumu 
„Par pašvaldībām”’ 21.panta  14.punktu,  atklāti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.  Noslēgt/grozīt zemes nomas līgumus  ar 2(divām)  personām  par pašvaldībai 
piederošiem zemes īpašumiem {....}. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no  kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa - 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības,  
- 21% PVN. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas  
noslēgt/grozīt  zemes nomas līgumu . 
 
 
2)    Par lauksaimniecības zemes nomu tiesību 
       izsoles rezultātu apstiprināšanu                                                     

   
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 

ievērojot augstāk minēto, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2017.gada 01.jūnija lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem zemes gabala “ Rudes dārzi”, kadastra 
apzīmējums  6480 007 0089, nomas tiesības uz 7( septiņiem gadiem) iegūst 
{...} ar nomas maksājumu 27% no kadastrālās vērtības gadā. 

2. Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošu lauksaimniecības 
zemes nomas līgumu. 

 
3. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes izpilddirektoram 

Andrejam Šakalam 
 

3) Par iznomājamo zemes gabalu        
                                          

 {......}  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, atklāti balsojot,  ar  8 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, 



  
DOME  NOLEMJ: 

 
1.Apstiprināt sarakstu ar  iznomājamo zeme gabalu  Nīcas 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. Nīcas pagasts 
Nīcas novads  
 
“Irbenāji” 

6478 008 
0479 

0,438 ha 
 
 
 

Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 

Pašvaldības 
Īpašumā 
zeme 
zemes 
vienība ir 
kadastrāli 
uzmērīta –
ierakstīta 
Zemesgrām
atā. 

 
1. Publicēt lēmuma 1.punkta sarakstu ar iznomāšanai nodoto zemes gabalu 

pašvaldības izdevumā ”Nīcas novada vēstis” ( jūlijs). 

 
2. 

Par  zemes  ierīcības projektiem 
un detālplānojumiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvos   aktus  no Nr. 55 līdz  Nr.  67 (ieskaitot). 

 
3. 

Par servitūta nodibināšanu 
 
 {.......}, vadoties no Civillikuma 1130.panta, 1131.panta, 1156.panta,  
1231.panta 3.apakšpunkta, 1232.panta noteikumiem,  

DOME  NOLEMJ: 

1. Piekrist ceļa servitūta 350 m2 platībā nodibināšanai  {......}   kas tiek 

apgrūtināts par labu nekustamajam īpašumam „Upeskrasti”, kadastra Nr. 6480 009 

0019, kura īpašnieks ir Nīcas novada dome, saskaņā ar zemes robežu plānā iezīmēto 

vietu.    

2. Piekrist ceļa servitūta 460,95 m2 platībā nodibināšanai {....}. 



3. Apstiprināt servitūta līgumus. 

4. Nīcas novada domes juristei organizēt servitūta līguma parakstīšanu. 

5. Nīcas novada domes Zemes lietu speciālistei organizēt servitūta tiesības 
nostiprināšanu zemesgrāmatā un izgatavot jaunus zemes robežu plānus {.......}. 
Izdevumus, kas saistīti ar minētajām darbībām, segt no Nīcas novada domes budžeta 
līdzekļiem. 

                              

4. 
Par  saistošiem noteikumiem Nr. 9 
 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes  

 2010. gada 9. septembra saistošajos noteikumos nr. 11 
 ‘’Par sabiedrisko  kārtību  Nīcas novadā’’  ‘’ 

 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu, 
kas nosaka, ka Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo 
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, jautājumos  par 
sabiedrisko kārtību,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

  
DOME  NOLEMJ: 

 
 Apstiprināt Nīcas novada domes saistošos noteikumus Nr.9 ”Grozījumi  Nīcas 
novada  domes 2010. gada  9.septembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par 
sabiedrisko kārtību Nīcas novadā”“.                  

 

5. 

Par grozījumiem noteikumos par 
dalības maksu Nīcas novada airēšanas grupā 

 
 

Ievērojot Izglītības likuma 52.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 
17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir [..]  nodrošināt 
iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus,  atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt grozījumus Noteikumos  ‘’Par dalības maksu Nīcas novada 

airēšanas grupā”.  
 

 
 
 



6. 
Par grozījumiem noteikumos par 

dalības maksu Nīcas novada futbola grupā 
 
 

Ievērojot Izglītības likuma 52.panta 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 
17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir [..]  nodrošināt 
iespēju īstenot interešu izglītību un atbalstīt ārpusstundu pasākumus,  atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt grozījumus Noteikumos “Par mācību maksu Nīcas novada futbola 

grupā” . 
 

7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu nr.  68 . 
 

8. 
Par mērķdotāciju sadali 

mākslinieciskās pašdarbības  kolektīvu  vadītājiem 
 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta 
valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  
 {.....} 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

Piešķirt mērķdotāciju par kolektīvu darbību 2016.gadā 2017.gada pirmajā 
pusgadā   {...}  

 
9. 

Par lēmuma atcelšanu 
 
Atklāti balsojot,  ar 8  balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 69. 



 
 

10. 
Par sporta spēlēm 

„Čiekurkauss  2017” 
 
 Nīcas  novada dome izskata  sporta spēļu ‘’Čiekurkauss 2017’’   nolikumu. 
 
 Atklāti  balsojot, ar 8 balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

             Sporta spēļu  ‘’Čiekurkauss  2017’’  nolikumu  apstiprināt. 
 
 

11.  
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. 
 

 
12. 

Par dalību SAM 5.5.1. projektu konkursā ar kopprojektu, Bernātu dabas parka 
jaunbūvējamās infrastruktūras apraksts 

 
 

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

DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt zināšanai infrastruktūras darbību aprakstu un apstiprināt tā tālāku 

virzību projekta „Bernātu dabas parka infrastruktūras labiekārtošana” 

attīstībai. 

13. 
Par sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu, uz Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 1.punkta 2.apakšpunktu, 



2.punktu  un 10.panta 1.punktu, kā arī nolikumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanas 
kārtību, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm  par, pret  nav, atturas  nav,   

DOME NOLEMJ: 
 

 Pagarināt ar  personu  īres līgumu par sociālā dzīvokļa  {....}  lietošanas 
tiesībām uz laiku līdz 2017.gada 31.decembrim.      

14. 

Par SIA „Tonus Elast” iesniegumu 

Pamatojoties uz 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto daļu, 
uz 13.10.2011. likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta pirmo daļu, 
24.panta pirmo un otro daļu, 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75., 76., 
78.punktu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret   nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Uzsākt nekustamā īpašuma „Pilskalni”, kad. Nr. 6478 005 0117, Grīnvaltos, 
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, lokālplānojuma izstrādi, lai grozītu Nīcas novada 
domes 14.04.2014. saistošos noteikumus Nr.3 “Par Nīcas novada teritorijas 
plānojumu 2013.-2025.gadam”, izslēdzot īpašumu “Pilskalni” no Grīnvaltu ciema 
teritorijas. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Tonus Elast”. 
 
2.Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Nīcas novada domes 
teritorijas plānotāju L.Šilderi. 
 
3.Slēgt administratīvo līgumu ar lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA „Tonus 
Elast”, reģ.nr. 40003264768, par finansēšanas un izstrādes kārtību, nosakot, ka 
ierosinātājs sedz  izstrādes izdevumus. 
 
4.Uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājai L.Šilderei izstrādāt lokālplānojuma 
izstrādes darba uzdevumu.  
 
5.Lēmuma izpildes kontroli uzdot Nīcas novada domes izpilddirektoram 
A.Šakalam.  

 15.  
Par nekustamā  īpašuma – telpu iznomāšanu 

Nīcas lauku  ambulancē 
 

 Ar š.g. 1.jūliju SIA “MS Stars” atbrīvojis  telpas Nīca lauku  ambulances ēkā. 
 Ir  iedzīvotāju  interese  un dažādi  viedokļi  par  telpu  izmantošanas  
iespējām. 

Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Noteikt prioritāti šādiem darbības virzieniem: 
1. Veselība, veselības aizsardzība, ārstu prakse, 
2. Sociālā aprūpe, aizsardzība (dienas aprūpes centri, u.tml.),  



3. Sabiedriskā labuma organizāciju darbība (biedrības, nodibinājumi, kuru 
darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta 
uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības 
attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, 
sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un 
ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 
grupu sociālās labklājības celšanu, un starptautiskajām organizācijām),  
4. Izglītība, tai skaitā pirmsskolas un ārpusskolas izglītība, 
5. Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi, 
6. Biroju administratīvā darbība , 
7. Mazumtirdzniecība (rūpniecības preces). 
 

Reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji, tai skaitā pašnodarbinātās 
personas, iesniedz iesniegumu par vēlmi nomāt telpas (adresi, kadastra apz.), 
papildus norādot: 

- Darbības apraksts, kas atbilst kādai no norādītajām prioritātēm (vai 
priekšrocība tām aktivitātēm, kas apvienos vairākus) un vērsta uz sabiedrības 
interešu nodrošināšanu, 
- Novada un iedzīvotāju ieguvumi, 
- Nomas termiņš, kas nepārsniedz 12 gadus, 
- Veicamie kapitālieguldījumi telpās, aptuvenas izmaksa EUR,  
- Radīto un nodrošināto darba vietu skaits. 

 
Likums “Par pašvaldībām” 

14. pants. Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: 
[..] 
Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: [..] 
3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likums 
6.1 pants. Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi 
(1) Ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, [..] cita 
nekustamā īpašuma nomas līgumu — uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem. 
(2) Publiskas personas mantas iznomātājs veic iznomāšanai paredzēto un iznomāto 
objektu uzskaiti, kā arī nodrošina, ka informācija par tiem ir publiski pieejama, 
ievērojot normatīvajos aktos paredzētos informācijas pieejamības ierobežojumus. 
(3) Publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida 
nosacījumus noteic Ministru kabinets. 

 
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.515 “Noteikumi par 

publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

3. Šo noteikumu 2. (Nomas objekta iznomāšanas kārtība), 3. (Nomas maksas 
noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās 



iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts 
pārvaldes uzdevuma veikšanai) un 4. (Nosacītās nomas maksas noteikšanas 
metodika, ja nomas objektu iznomā privāto tiesību subjektam) nodaļas normas 
nepiemēro, ja publiskas personas manta (turpmāk – nomas objekts) tiek iznomāta 
sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku 
aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, [..]. Nomas objektu 
minētajiem mērķiem iznomā saskaņā ar [..] pašvaldību domes [..] apstiprinātu 
maksas pakalpojumu cenrādi. Ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un 
attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, nomas 
maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai. Maksas 
pakalpojumu cenrāžus pārskata atbilstoši nepieciešamībai, bet ne retāk kā reizi sešos 
gados. 

7. Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. 
Pašvaldības dome var noteikt citu institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu 
par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus šajos noteikumos minētos 
lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam. 

8. Šajā nodaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no 
tā, vai lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc 
savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību pretendenta ierosinājumu. 

10. Nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. 
11. Nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā 

arī apstiprina publicējamo informāciju par nomas objektu. 
12. Par nomas objektu publicē šādu informāciju: 
12.1. nomas objekta veidu, nekustamajam īpašumam norāda arī adresi, kadastra 

numuru, platību, lietošanas mērķi, kā arī, ja nomas objekts ir kultūras piemineklis, 
atzīmi "kultūras piemineklis"; 

12.2. iznomātāja noteikto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru saskaņā 
ar šo noteikumu 4.nodaļas nosacījumiem. Ja nomas objekts atrodas uz publiskai 
personai piederošas zemes vienības, norāda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
aprēķinātu zemes nomas maksu, vai attiecīgu tās daļu, kas noteikta proporcionāli 
iznomājamai platībai; 

12.3. maksimālo iznomāšanas termiņu; 
12.4. citu nomas objektu raksturojošu informāciju; 
12.5. citus iznomāšanas nosacījumus, tai skaitā nepieciešamos kapitālieguldījumus 

nomas objektā, nomas objekta iznomāšanas mērķi, tiesības nodot nomas objektu vai 
tā daļu apakšnomā. Minētie iznomāšanas nosacījumi nedrīkst radīt nepamatotus 
ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei; 

12.6. izsoles veidu un norādi par pirmo vai atkārtoto izsoli; 
12.7. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par piecām 

darbdienām; 
12.8. ja nomas tiesības tiek piešķirtas rakstiskā izsolē, – nomas pieteikuma 

(turpmāk – pieteikums) iesniegšanas vietu, reģistrēšanas kārtību, atvēršanas datumu, 
laiku un vietu; 

12.9. ja nomas tiesības tiek piešķirtas mutiskā izsolē, – izsoles datumu, laiku un 
vietu, izsoles soli, kā arī izsoles norises kārtību; 

12.10. nomas līguma projektu; 
12.11. nomas objekta apskates vietu un laiku. 



14. Pašvaldību mantas iznomātājs nodrošina šo noteikumu 12.punktā minētās 
informācijas publicēšanu pašvaldības mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ 
nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo noteikumu 12.punktā minēto 
informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, novada 
pašvaldība izvieto publiski pieejamā vietā attiecīgās pašvaldības domes ēkā un 
pagasta vai pilsētas pārvaldes telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar 
nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību. Republikas pilsētas pašvaldība 
nodrošina minētās informācijas pieejamību domes ēkā un citās pašvaldības 
institūcijās. Iznomātājs var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai 
informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 

 
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, Ministru kabineta 2010.gada 
8.jūnija noteikumus Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Nodot nomā telpu grupu 44,4 m2 platībā, kas atrodas Nīcas ambulances ēkā 

Skolas ielā 5, Nīcā, kadastra apzīmējums 64780100167001010, un sastāv no 3 
telpām (zāle 32,5 m2, koridors, palīgtelpa) ar atsevišķu ieeju,   uz 3 gadiem, ar 
iespēju pagarināt nomas līgumu uz 7 gadiem, ja tiek ievēroti nomas līguma 
noteikumi.  

2. Telpu grupa tiek iznomāta šādiem darbības virzieniem, kas norādīti prioritārā 
secībā: 
2.1. veselība, veselības aizsardzība, ārstu prakse,  
2.2. sociālā aprūpe, aizsardzība,  
2.3. sabiedriskā labuma organizāciju darbība (biedrības, nodibinājumi, 

kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it 
sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību 
aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras 
un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides 
aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas 
situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 
grupu sociālās labklājības celšanu, un starptautiskajām organizācijām),  

2.4. izglītība, tai skaitā pirmsskolas un ārpusskolas izglītība,  
2.5. frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (tiks rīkota izsole),  
2.6. biroju administratīvā darbība (tiks rīkota izsole),  
2.7. mazumtirdzniecība (rūpniecības preces) (tiks rīkota izsole). 

3. Sludinājumu par iznomājamām telpām publicēt Nīcas novada domes mājas 
lapā, izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”, izvietot Nīcas domes un Otaņķu 
pagasta pārvaldē, Nīcas ambulancē. 

4. Noteikt pieteikšanos līdz 2017.gada 31.augustam. Pretendentiem jāiesniedz 
iesniegums, kurā norāda: 
4.1. saimnieciskās darbības veicēju,  



4.2. telpu adresi, telpu grupas kadastra apzīmējumu,  
4.3. izvērstu plānotās darbības aprakstu, kas atbilst kādai no norādītajām 

prioritātēm un vērsta uz sabiedrības interešu nodrošināšanu,  
4.4. novada un iedzīvotāju ieguvumus,  
4.5. nomas termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus (3+7),  
4.6. plānotos kapitālieguldījumus (darbības veidi, aptuvenas izmaksa EUR) 

nomas telpās,  
4.7. no jauna radīto un nodrošināto darba vietu skaitu. 

5. Vērtējot iesniegumus par nomas tiesībām, noteikt vērtēšanas kritērijus: 
5.1. atbilstība ar domes lēmumu apstiprinātajam darbības virzienam, 
5.2. novada un iedzīvotāju ieguvumi,  
5.3. plānotie kapitālieguldījumi (plānotās aktivitātes un izmaksas EUR), 
5.4. no jauna radīto darba vietu skaits. 

6. Telpu grupas nomas maksu noteikt atbilstoši domes lēmumiem (šobrīd EUR 
0,36 par m2 mēnesī), papildus nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli, 
kā arī izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģiju un citus 
normatīvajos aktos noteiktos maksājumus (piem., nekustamā īpašuma 
nodokli), paredzot, ka nomas maksa var tikt mainīta. 

7. Apkopot saņemtos iesniegumus un sagatavot informāciju par nomas tiesību 
pretendentiem līdz 2017.gada septembra domes sēdei. Atbildīgā persona – 
izpilddirektors. 

 
 

16. 
Par iesniegumu 

Lēmuma projektu  apstiprināt. 

17. 
Par domes lēmuma atstāšanu spēkā 

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

DOME   NOLEMJ: 
 
Atstāt spēkā Nīcas novada domes 2014.gada 10.februāra lēmumu (prot.nr. 3, pts.6). 
 

18.  
Par deputātu pieņemšanas laikiem 

 
 
„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums” . 
 
Par deputāta pieņemšanas laikiem 

10. pants. Deputāta pienākumi savā vēlēšanu apgabalā 
Deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir pienākums: 

1) piedalīties attiecīgās domes lēmumu izpildes kontrolēšanā; 



2) izskatīt iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus un sniegt atbildi likumā 
noteiktajā kārtībā un termiņā; 

3) ne retāk kā reizi divos mēnešos rīkot iedzīvotāju pieņemšanu. 
11. pants. Iedzīvotāju pieņemšanas organizēšana 
Deputāts var uzaicināt sava vēlēšanu apgabala teritorijā esošo kapitālsabiedrību 

un iestāžu amatpersonas piedalīties iedzīvotāju pieņemšanā. 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

 
DOME   NOLEMJ: 

 
1.Deputātiem iesniegt savus pieņemšanas laikus apstiprināšanai domes sēdē. 
                 
                   Atklātais   balsojums:    par  8 balsis, pret  nav, atturas  nav. 
 
2.Apstiprināt Nīcas novada domes deputāta R.Latvena iedzīvotāju pieņemšanas 
laikus- Nīcas novada domē katra pāra mēneša ceturtdienā pirms domes sēdes, 
Otaņķu pagasta pārvaldē katra nepāra mēneša ceturtdienā pirms domes sēdes. 
 
                   Atklātais   balsojums  :    par  7 balsis, pret  nav, atturas  nav, R.Latvens  
balsošanā  nepiedalās. 
 

19.  
Par Nīcas  novada domes    2009.g. 30. jūlija 

Saistošajiem  noteikumiem  Nr.1 
‘’Nīcas  novada  pašvaldības  nolikums’’ 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  saistošos   noteikumus  Nr.10  ‘’ Grozījums  Nīcas novada domes 2009.g 
30.jūlija  Saistošajiem noteikumiem Nr.1. „Nīcas  novada  pašvaldības  nolikums” ‘’ . 
 
19.2  par pastāvīgajām  komitejām 
 
          Līdz šim   darbojās   divas deputātu  pastāvīgās  komitejas: 

- Finanšu , attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu  
komiteja, 

-  un Sociālo, izglītības, kultūras un  sporta  jautājumu komiteja. 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 



Atstāt   spēkā Nīcas novada dome Nīcas novada domes 2009.g 30.jūlija (protokols Nr. 
4, punkts Nr.6) Saistošajos   noteikumu Nr.1. „Nīcas  novada pašvaldības  nolikums”  
normas. 

 
19.3 Par Nīcas novada domes komiteju sastāvu 
 
 Deputāti  izsaka   priekšlikumus   par   abu komiteju sastāviem. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot,  ar  8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 

 

1. Noteikt, ka Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas 

jautājumu komiteja sastāv no 5 locekļiem. 

2. Noteikt, ka Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 

sastāv no 4 locekļiem. 

3. Finanšu , attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu 

komitejas sastāvā apstiprināt  Nīcas novada domes deputātus:  

               A.SĪKLIS, A.PETERMANIS, L.OTAŅĶE, I.SKRODE, I.LĪBEKA. 

4. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sastāvā 

apstiprināt  Nīcas novada domes deputātus:  

                R.LATVENS, T.ŠĒFERS, D.SIKSNA, R.KALĒJS. 

 
19.4 Par komiteju sēžu laikiem 
 
 Deputāti  izsaka  priekšlikumus  par  komiteju sēžu  laikiem. 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot,  ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Noteikt, ka Finanšu , attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas jautājumu 

komitejas kārtējās sēdes tiek sasauktas ceturtdienā pirms kārtējās domes  sēdes 
plkst. 9:00.  

 
2. Noteikt, ka Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas kārtējās 

sēdes tiek  sasauktas piektdienā pirms kārtējās domes  sēdes plkst. 9:00.  
 

20.  
Par domes priekšsēdētāja vietnieku 

Izvirza kandidātus domes  priekšsēdētāja  vietnieka amatam. 



Domes  priekšsēdētājs Agris  PETERMANIS  izvirza  deputātes  Ingas SKRODES  

kandidatūru  un  pamato  savu  ierosinājumu. 

Deputāts   Ainars  SĪKLIS   izvirza  deputāta  Renāra  LATVENA  kandidatūru  un 

pamato savu ierosinājumu. 

Balsu skaitīšanas  komisijai    izvirza  deputātus  Ingunu LĪBEKU, Ainaru SĪKLI  un 

Turaidu ŠĒFERU. 

       Balsu skaitīšanas  komisija  sagatavo  un izsniedz  vēlēšanu  zīmes. 
       Notiek balsošana. 
       Balsošanas  komisija  saskaita  rezultātus, paraksta  protokolu  un paziņo   
rezultātus.  Balsošanas gaitas  protokols  un vēlēšanu zīmes  pielikumā. 
 
       Inga SKRODE  -  par  4(četras) balsis, pret 4(četras) balsis. 
       Renārs  LATVENS  -  par  (četras) balsis, pret 4 (četras) balsis. 
 
       Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  19. panta  piekto  daļu  un  20. 
panta otro daļu , Nīcas novada domes priekšsēdētāja  vietnieks  nav  ievēlēts.  

 
21. 

Par sadarbību projekta 
 “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” īstenošanā 

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

DOME  NOLEMJ: 
Sadarbības līgumu  ’’Par sadarbību projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums 
cauri gadsimtiem” īstenošanā parakstīt. 
 

22. 
Par Nīcas novada domes pārstāvi 

 Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, A.PETERMANIS balsošanā  nepiedalās, 

DOME   NOLEMJ: 
Par Kurzemes plānošanas padomes locekli  apstiprināt  domes  priekšsēdētāju Agri  
PETERMANI. 


