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Nīcas novada domes 
2017. gada 30. augusta  ārkārtas  sēde 

(protokols  Nr. 14)       
 

Sēdē  piedalās  : Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS, 
priekšsēdētāja  vietniece Inguna LĪBEKA, deputāti Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, 
Turaids ŠĒFERS, Liene OTAŅĶE, Ainars SĪKLIS 
 
Nīcas novada domes izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS,  domes finanšu ekonomiste   
Sandra LAIMIŅA, zemes  lietu speciāliste Māra ĀDOLFA, Nīcas  vidusskolas  
direktore Lāsma  PETERMANE, Rudes pamatskolas  skolotāja  Sandra RĀTE  
  

Sēde  vada   Nīcas novada domes  priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS 
 
Protokolē   domes   sekretāre  Ināra  REĶĒNA 
 
Izskatāmie  jautājumi: 
 
1.Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
2.Par ēdināšanas izdevumiem 
3. Par Nīcas novada vēlēšanu komisiju 
4.Par zemes nomu 

5. Par  dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu  
6. Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem   
     izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

1. 
Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 

 
Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas vidusskolas iesniegumu par „robotiņu”iegādi. 
 
 Lai celtu Nīcas vidusskolas sākumskolēnu konkurētspēju un nodrošinātu 
mūsdienīgu un prasībām atbilstošu datorikas apmācību, Nīcas vidusskolas  lūdz 
piešķirt finansējumu „robotiņu” iegādei – 1448,08 eiro (viens tūkstotis četri simti 
četrdesmit astoņi eiro un 08 centi). 
 No budžeta skola nodrošinās programmu „Learn it” ieviešanu. Mācību gada 
ietvaros 1.-4. klases skolēnu apmācībai tam nepieciešami kopā 3000,00 eiro (trīs 
tūkstoši eiro un nulle centi). 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 7 
balsīm par,  pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Piešķirt papildus Nīcas vidusskolai 1500,- EUR, pārdalot administrācijas 
budžetu (no vēlēšanām paredzētajiem līdzekļiem). 
 

2. 
Par ēdināšanas izdevumiem 

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

par, pret  nav,  atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Nīcas novada izglītības iestādēs. 
 
 

3. 
Par Nīcas novada vēlēšanu komisiju 

 

„Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likums” nosaka: 

5.pants. (1) Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās 
republikas pilsētas dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas 
vai viena mēneša laikā pēc domes izveidošanas. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot,  ar 7 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Noteikt, ka Nīcas novada vēlēšanu komisija sastāv no 7 vēlēšanu komisijas 
locekļiem. 

2. Noteikt pieteikšanos Nīcas novada vēlēšanu komisijā līdz 2017.gada 
29.septembrim, iesniedzot pašrocīgi vai elektroniski parakstītu iesniegumu 
Nīcas novada domē 16.kab. vai Klientu apkalpošanas centrā.   

 
4. 

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  7 balsīm par, pret  nav, 

atturas  nav, 



 3 

DOME NOLEMJ: 

1. Pagarināt  zemes nomas līgumu ar 2 (divām) personām    par  pašvaldībai 

piekrītoša  zemes īpašuma daļām  mazdārziņa vajadzībām   bez apbūves tiesībām uz 

5  (pieciem )  gadiem saskaņā ar grafiskiem pielikumiem. 

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. 

5. 
Par  dzīvokļa atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 
 Pamatojoties uz “Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 
ceturtās daļas 5. punktu,   atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Administratīvo  aktu Nr.  76  apstiprināt . 
 

6. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


