
 

 
Nīcas  novada  domes 
2017. gada 30.maija 

ārkārtas  sēde 
 
 

Sēdē  piedalās :  Nīcas  novada domes  priekšsēdētājs Agris  PETERMANIS, 
priekšsēdētāja  vietniece Inguna LĪBEKA, deputāti Daina SIKSNA, Jānis AUSĒJS,   
Renārs LATVENS,   Sandra PANKOKA,  Aija ROBEŽNIECE 
 
                              Nīcas novada domes izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS,   sabiedrisko 
attiecību speciāliste Gunita ŠIME,  domes ekonomiste Sandra  LAIMIŅA 
 
 Sēdi  vada  priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS 
 Protokolē  sekretāre  Ināra  REĶĒNA 

 
1.  

Zemes un īpašumu  jautājumi 
 

1) 
          Nīcas  novada    dome izskata zemes un īpašumu jautājumus. 
          Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvos   aktus no Nr. 50  līdz  Nr. 52 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”  8., 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. Pagarināt  zemes nomas līgumu   1(vienai) personai  bez apbūves tiesībām 
mazdārziņa vajadzībām 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 
pagarināt  zemes nomas līgumu. 



 
 
                          
 3)    Par iznomājamiem zemes gabaliem   
                                                 

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem 
noteikumiem Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētās lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes nomu” 10.punktu,  

 
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  
 
“Starpgabali” 

6478 010 
0187 

350 kv.m 
 
 
 

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

Pašvalddība
s 
Piekritīga 
zeme 
 
zemes 
vienība nav 
kadastrāli 
uzmērīta 

1.  Otaņķu pagasts 
Nīcas novads 
“Jaunciedras” 

6480 012 
0050 

0,4421 ha Kods 0101-zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 
 
Zemes 
vienība nav 
kadastrāli 
uzmērīta 

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

pašvaldības izdevumā “ Nīcas novada vēstis” (jūnijs). 

 
 4)  Par apmedīšanas tiesību nodošanu 

 
Pamatojoties uz Medību līkuma 29.pantu 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  7 balsīm par, 
pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 



 
1. Noslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu  biedrībai “Kalnišķu mednieku 

kopa” uz  5 gadiem. 

2. Noslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu biedrībai  “Bārtava ” uz  5 

gadiem. 

 
 

2.  
Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  

izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

Atklāti balsojot, ar 7 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. 
 

3. 
Par  palīdzību  ārkārtas   situācijā 

 
1) Par pabalsta  piešķiršanu 
 

 Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21.pantu  un  08.12.2014.  
‘’Noteikumi  par līdzekļu  piešķiršanu  neparedzētu  izdevumu  segšanai’’   5. pantu,                 
atklāti  balsojot,  ar   7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Akceptēt  pabalsta  piešķiršanu. 
 
2)  Par dzīvojamās  telpas  piešķiršanu 
 

Pamatojoties uz iesniegumu, augstākminēto  un uz Latvijas Republikas likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta, Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 11.panta 1.punkta, 14.panta 3.punktu, kā arī saistošo noteikumu Nr.16 
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un 
piešķiršanas kārtību” 4.2.2.pantu , atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav,   

 
                              DOME NOLEMJ:  
 

 Akceptēt dzīvojamās  platības  piešķiršanu. 
 

4. 
Par grozījumiem 2014.g.14.  aprīļa   Nolikumā 

‘’Par Nīcas  novada izglītības iestāžu  skolēnu  un skolotāju  mācību  sasniegumu 
stimulēšanu  un naudas balvas piešķiršanu par  līdzdalīdalību mācību priekšmetu  

olimpiādēs, konkursos, sacensībās’’ 



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

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Papildināt nolikumu  ar punktu  4.8: 
         ‘’ 4.8.   Noteikt, ka  nolikumā  noteiktās  summas ir  izmaksājamās  summas, 
t.i.   summas  pēc  nodokļu  nomaksas.’’ 

 
 

5. 
Par 10.04.2017. domes  lēmuma ‘’Par ēdināšanas  izdevumiem’’  

( prot. 8, punkts Nr.9) precizēšanu 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

              1.  Noteikt, ka  ēdināšanas  izmaksām   aprēķināms  PVN  nodoklis. 
 

6. 
Par  apbalvojamiem  absolventiem 

 
         Pamatojoties  uz  Nīcas novada domes Nolikuma “Par naudas balvas  
“Nīcas cerība”  ‘’ un naudas balvas  “Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības 
jomām” pasniegšanu” (aktuālā redakcija  uz 10.10.2016) Nīcas novada domes 
14.09.2016 sēde, prot. Nr.13) , atklāti balsojot, ar 7 balsīm  par, pret  nav, atturas  
nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
Akceptēt  Nīcas  vidusskolas un Rudes pamatskolas administrāciju   priekšlikumus. 

 
7. 

Par  Saistošiem noteikumiem  Nr. 5  
‘’Grozījumi  Nīcas novada  domes  2017. gada 30. janvāra 

 Saistošos  noteikumos Nr. 3 
 ‘’Par 2017. gada  budžetu’’  ‘’ 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  Saistošos  noteikumus  Nr. 5 ‘’Grozījumi  Nīcas novada  domes  2017. 
gada 30. janvāra Saistošos  noteikumos Nr. 3   ‘’Par 2017. gada  budžetu’’  ‘’. 

 
 



8. 
Par Saistošiem noteikumiem  Nr. 4 

 
‘’Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas  

Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē  un  pirmsskolas grupās’’ 
 
  

 Pamatojoties un likuma ‘’Par  pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 7 
balsīm par, pret  nav atturas  nav, 

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

9. 
Par Nīcas novada domes grāmatvedības uzskaites 

 un gada pārskatu par 2016.gadu 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Nīcas novada domes grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu par 2016.gadu 
apstiprināt. 

 
10. 

Par 2016. gada publisko  pārskatu 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,  atklāti 
balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas novada domes  2016. gada  publisko pārskatu   apstiprināt. 
2. 2016. gada  publisko pārskatu nosūtīt  Vides aizsardzības  un reģionālās  attīstības  
ministrijai un Nacionālai bibliotēkai. 

 
11. 

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
 
 Atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvo aktu Nr.  53. 

 
 
 
 
 



12.  
Par projektu "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei" 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar  6 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, (R.LATVENS balsošanā  nepiedalās), 

Dome nolemj: 
Pārtraukt līdzdalību projektā "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas 

simtgadei" un tā īstenošanu. 
 

13. 
Par  Saistošiem noteikumiem  Nr. 6 

 ‘’Grozījumi   Nīcas novada domes 2015.gada 13. aprīļa  
Saistošos  noteikumos Nr. 4 ‘’ Par  Nīcas novada simboliku’’ ‘’ 

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

DOME  NOLEMJ: 
 Apstiprināt Saistošo  noteikumu Nr. 6 projektu 
  

 
14. 

Par nekustamā īpašuma  sadalīšanu 
un zemes ierīcības projekta izstrādi 

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

DOME  NOLEMJ: 
    Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  54 ar  attiecīgo  darba  uzdevumu. 

 
15. 

Par ēdināšanas un izmitināšanas   izmaksām 
 

  Nīcas  vidusskolā  plānota  vasaras  nometņu darbība. 
   
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 7 
balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  ēdināšanas  un izmitināšanas  izmaksas. 


