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Nīcas novada domes
2017.g.11. septembra sēde
(protokols Nr. 15)
Sēdē piedalās :
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja vietniece Inguna
LĪBEKA, deputāti Daina SIKSNA, Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Liene OTAŅĶE, Ainars SĪKLIS, Raivis
KALĒJS, Renārs LATVENS
Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, domes sabiedrisko attiecību
speciāliste Gunita ŠIME, domes juriste Iveta TUMAŠČIKA, domes teritorijas plānotāja Laine
ŠILDERE, Nīcas lauku ambulances vadītāja Inata ŠTĀLE, SIA TONUS ELAST pārstāve Dace
MIHŅENOVA, laikraksta ‘’Kurzemes vārds’’ pārstāve Linda KILEVICA,
iedzīvotāji Laura PAKULE-KRŪČE, Ingus KRŪMIŅŠ
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Protokolē sekretāre Ināra REĶĒNA

Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par iepriekšējo domes sēžu
lēmumu izpildes gaitu.
Darba kārtība:
1. Par Nīcas novada domes lēmumu atcelšanu
2. Par lokālplānojumu
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
4. Par zemes ierīcības projektiem
5. Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli
6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
7. Par telpu nomu ambulances ēkā
8. Par dzīvojamo telpu īres tiesību pagarināšanu
9. Par sadarbības līguma slēgšanu
10. Par Nīcas novada administratīvo komisiju
11. Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieku
12. Par globālo pozicionēšanas sistēmu
13. Par domes automašīnu, autobusu un traktortehnikas atrašanās vietām naktīs un
brīvdienās
14. Par nekustamā īpašuma zemes vienības apmežošanu
15. Par Nīcas novada izglītības iestādēm
16. Par telpu nomu ambulancē
17. Par Nīcas mūzikas skolu
Balsojums par darba kārtības 18.punktu iekļaušanu: par 9 balsis, pret nav, atturas
nav,
18. Par deputātes L.OTAŅĶES iesniegumu
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1.
Par Nīcas novada domes lēmumu atcelšanu

Pirms balsojuma par sagatavoto lēmuma projektu deputāti Liene OTAŅĶE un Turaids
ŠĒFERS atstāj domes sēžu telpu un atgriežas pēc balsojuma.
Klātesošo deputātu balsojums: par nav balsis, pret 5 balsis ( A.PETERMANIS, I.SKRODE,
I.LĪBEKA, D.SIKSNA. R.KALĒJS) , atturas 2 (A.SĪKLIS, R.LATVENS).
Lēmums netiek pieņemts.
2.
Par lokālplānojumu
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas 2 (L.OTAŅĶE, T.ŠĒFERS),
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 77 un pievienoto līgumu.
3.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un
nosaukuma piešķiršanu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 78 .
4.
Par zemes ierīcības projektiem
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 79 līdz Nr. 81 ar darba uzdevumu (pielikumā).
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5.
Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību 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 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
Dome nolemj:
1.Organizēt nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes “Irbenāji”, kadastra apzīmējums 6478
008 0479 0,438 ha platībā, lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi.
2. Uz izsoli uzaicināt 2 personas, kuras pieteikušās izsolei.
3. Rīkot izsoli 2017.gada 03.oktobrī plkst. 13.00. Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas
pagastā, Nīcas novadā.
4. Noteikt izsoles veidu - mutiska ar augšupejošu soli.
5. Apstiprināt lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikums) īpašumam
“Irbenāji”, kadastra apzīmējums 678 008 0479 0,438 ha platībā.
6. Apstiprināt nomas tiesību izsoles sākumcenu 3 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības,
kas ir 6,18 EUR (seši euro un 18 centi). Apstiprināt izsoles soļa lielumu 1 % (viens procents).
7. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs – Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars VEISS,
komisijas locekļi – Būvvaldes būvinspektors Oskars DEJUS, zemes lietu speciāliste Māra ĀDOLFA.
8. Par izsoles vadītāju apstiprināt izpilddirektoru Andreju ŠAKALU.
6.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 82 .
7.
Par telpu nomu ambulances ēkā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 08.08.2010.
noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, atklāti balsojot, ar 7
balsīm par, pret nav, atturas 1 (I.LĪBEKA), D.SIKSNA balsošanā nepiedalās:
DOME NOLEMJ:
1. Nīcas ambulances Nīcas novadā (44,4 m 2 platībā, bijušā nomnieka SIA „MS Stars”
atbrīvotās telpas) nodot nomā pretendentei ar mērķi izveidot vietu, kur vajadzības
gadījumā, tiktu pieskatīti mazuļi un bērni vecumā no 1.5 – 6 gadiem, uz termiņu 3
gadi.
8.
Par dzīvojamo telpu īres tiesību pagarināšanu
1) Par dzīvojamās telpas īres tiesību pagarināšanu
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Pamatojoties uz iesniegumu un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
6.pantu un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Pagarināt ar vienu personu īres līgumu par dzīvokļa
2018.gada 30.septembrim.

lietošanas tiesības uz laiku līdz

2) 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 un sociālās, izglītības, kultūras un sporta
komitejas konstatēto, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Pagarināt ar vienu personu īres līgumu par sociālā dzīvokļa
2018.gada 28.februārim.

lietošanas tiesības uz laiku līdz

9.
Par sadarbības līgumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta
pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības
pasākumu nodrošināšanā, Civilās aizsardzības katastrofas pārvaldīšanas likums 6.panta ceturto
daļu, kas paredz, ka reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos ir tiesības iesaistīt juridiskas
personas, kā arī to rīcībā esošos resursus, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Uzdot Nīcas novada domes priekšsēdētājam A.PETERMANIM Nīcas novada domes vārdā
parakstīt 4-pusējo sadarbības Līgumu par jaunu traktoru “Belarus 1221”, iegādi un
izmantošanu Nīcas novada pašvaldībā civilās aizsardzības mērķim.
2. Apstiprināt šā lēmuma pirmajā punktā minēto sadarbības līguma projektu.
3. Apstiprināt sadarbības līgumu starp Nīcas novada domi un SIA par SIA īpašumā esoša traktora
“Belarus 1221”, izmantošanu pašvaldībā civilās aizsardzības mērķiem.
4. Uzdot Nīcas novada pašvaldības darba aizsardzības speciālistei I.NOVADEI veikt šā lēmuma
2.punktā minētā sadarbības līguma izpildes uzraudzību.
10.
Par Nīcas novada Administratīvo komisiju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:

5
1. Izveidot Nīcas novada Administratīvo komisiju 3 cilvēku sastāvā.
2. Komisijas sastāvā apstiprināt:
Inesi ĢIRNI ,
Ivetu JĀKOBSONI,
Aigaru VEISU
11.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieku
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret
nav, atturas nav, (I.LĪBEKA balsošanā nepiedalās),
DOME NOLEMJ:
1. Domes priekšsēdētāja vietniekam domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā par domes
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu noteikt atalgojumu par faktiski nostrādātām stundām pēc
domes priekšsēdētāja algas likmes.
12.
Par globālās pozicionēšanas sistēmu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Aprīkot visu Nīcas novada domes autotransportu (izņemot traktortehniku un ugunsdzēsības
auto) ar globālām pozicionēšanas sistēmām , 2500 EUR pārvirzot no domes telefonizācijas.
2. Uzdot domes izpilddirektoram veikt cenu izpēti par optimālāko risinājumu.
13.
Par domes automašīnu, autobusu un traktortehnikas
atrašanās vietām naktīs un brīvdienās
Pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma “ 52 pantu, kurā noteikti autotransporta izmantošanas noteikumi publiskām personām,
Nīcas novada dome izskata jautājumu par domes autotransporta un traktortehnikas atrašanās
vietām naktīs un brīvdienās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret 1
(L.OTAŅĶE), atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt Nīcas novada autotransporta un traktortehnikas atrašanās vietas naktīs un
brīvdienās, un atbildīgās personas par tām.
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14.
Par nekustamā īpašuma zemes vienības apmežošanu
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, Administratīvā
procesa likuma 5., 8., 13., 17.panta ceturto daļu, 70.panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu, Nīcas
novada domes 14.04.2014. saistošo noteikumu Nr.3 „Par Nīcas novada teritorijas plānojumu 2013.2025. gadam” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 201.punktu, Administratīvā procesa
likuma,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 83 .
15.
Par Nīcas novada izglītības iestādēm
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu un Ministru kabineta noteikumu
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.p., atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav,
atturas nav, (I.LĪBEKA balsošanā nepiedalās),
DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt lēmuma projektu.
16.
Par telpu nomu ambulancē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Akceptēt vienas personas iesniegumu par dalītu telpu nomu .
17.
Par Nīcas mūzikas skolu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu un Ministru kabineta Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6.p., atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt Nīcas Mūzikas skolas pedagoga algu par likmi .
18.
Par Nīcas novada domes deputātes L.Otaņķes iesniegumu

„Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums”
3. pants. Deputāta pilnvaru izbeigšanās pirms termiņa
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Deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa:
1) ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta
personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu;
Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura
iemesla dēļ.
Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem
nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma” 3.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot, ar 2 ( A.PETERMANIS,
R.KALĒJS) balsīm par, pret nav, atturas 6(I.SKRODE, R.LATVENS, T.ŠĒFERS,D.SIKSNA, I.LĪBEKA,
A.SĪKLIS), balsošanā nepiedalās L.OTAŅĶE, lēmums netiek pieņemts.

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.panta ceturtā daļa
nosaka:
Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem
nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida
iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta
pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.

Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma”
3.panta ceturto daļu , deputātes Lienes OTAŅĶES deputātes pilnvaras Nīcas novada domē
izbeidzamas ar 2017. gada 12. septembri.

