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Nīcas novada domes 
2018. gada  8. oktobra   sēde (protokols Nr.15) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS,  priekšsēdētāja vietnieks  
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, 
Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS,  Ainars SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes   izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS ,  sabiedrisko attiecību speciāliste  
Gunita ŠIME,  3(trīs)  iedzīvotāji 

 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS  
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

   
 Pirms  sēdes  darba  kārtības  jautājumu  izskatīšanas, domes izpilddirektors Andrejs 
ŠAKALS   informē  par iepriekšējo  divu   domes  sēžu  lēmumu izpildi. 
 Jautājumus   uzdod  A.SĪKLIS 
 
DARBA  KĀRTĪBA 
1. Zemes un īpašumu jautājumi   
2. Par  detālplānojumiem  un zemes ierīcības  projektiem   
3. Par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamajiem  īpašumiem 
4. Par izmaiņām   komisiju  sastāvos 
5. Par izglītības  iestāžu izglītojamo  izmaksām  
6. Par  saistošajiem  noteikumiem  par  alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  
7. Par saistošajiem noteikumiem par alkoholisko dzērienu ražošanu Nīcas  novadā  
8. Par  ambulances  telpu  nomu   
9. Par deklarētās  dzīvesvietas  ziņu  anulēšanu   
10. Dzīvojamo telpu īres  tiesībām    
11.  Par  florbola  turnīra  nolikumu   
12. Par  Mūzikas  skolas rīkoto  konkursu 
 
Balsojums  par punktu Nr. 13  līdz   Nr. 17   iekļaušanu  izskatīšanai  sēdē:   par  9 balsis, pret  nav, 
atturas  nav. 
 
13. Par saistošiem noteikumiem  Nr. 10 
14. Par autobusiem 
15. Par amata vietām 
16. Par grants seguma uzbēršanu ceļu posmiem Šmitas-Kranti un Lādēni-Garozas  
17. Par pašvaldības iestāžu vadītājiem 
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1.  

Zemes  un īpašumu  jautājumi  
 

I. 
 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt  administratīvos  aktus   no Nr. 105 līdz Nr.107 . 

II. 

 
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 9 balsīm par, pret  nav,  atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumu 10 personām  par zemes nomu mazdārziņu vajadzībām  uz 5  
(pieciem )  gadiem saskaņā ar grafiskiem pielikumiem. 
 

III. 
                          

Iznomājamā lauksaimniecības  zeme Nīcas novadā (bez apbūves tiesībām)* 
 

Pamatojoties uz 2015.gada 10.augustā apstiprināto Nīcas novada domes saistošo 
noteikumu  Nr.8  “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes nomu”  10.punktu,  atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt sarakstu ar iznomājamiem zemesgabaliem Nīcas novadā. 

 
IZNOMĀJAMĀ ZEMESGABALU SARAKSTS 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. “Rudes dārzi“ 
Otaņķu 
pagasts 

6480 007 0089 100 kv.m ( 
Nr.55) 

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

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
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2. “Pašvaldība“ 
Nīcas pagasts 

6478 010 0169 200 kv.m  Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
augļu dārza 
teritorija 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 
 
 

3. “Pašvaldība“ 
Nīcas pagasts 

6478 010 0169 200 kv.m  Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
augļu dārza 
teritorija 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 
 
 

4. “Pašvaldība“ 
Nīcas pagasts 

6478 010 0160 140 kv.m  Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
augļu dārza 
teritorija 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 
 
 

5. “Pašvaldība“ 
Nīcas pagasts 

6478 010 0160 110 kv.m  Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
augļu dārza 
teritorija 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 
 
 

6. “Pašvaldība“ 
Nīcas pagasts 

6478 010 0160 130 kv.m  Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā 
darbība ir 
lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
augļu dārza 
teritorija 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
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2.   
Par detālplānojumiem  un zemes ierīcības projektiem 

 
  Atklāti balsojot,  ar 9  balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvos  aktus  no Nr. 108  līdz Nr. 113 ieskaitot. 

 
 

3.  
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   

izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

   Atklāti balsojot, ar 9 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 izmaiņām komisiju sastāvos 

 
 

1)  Darījumu ar lauksaimniecības  zemi  izvērtēšanai  sastāvā 
 
 Atklāti  balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izmaiņas   apstiprināt 
 
 

2)  Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvā 
 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  I.LĪBEKA balsošanā  nepiedalās, 

DOME   NOLEMJ: 

1.  Izmaiņas   apstiprināt. 

5. 
Par   Nīcas novada izglītības  iestāžu 
viena izglītojamā  izmaksām  mēnesī  

 
 Pamatojoties uz likuma    ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  viena   izglītojamā   izmaksas  vienā   mēnesī . 
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6. 
Par saistošajiem noteikumiem  Nr. 13 

‘’Par alkoholisko dzērienu  mazumtirdzniecību Nīcas novadā’’ 
R.LATVENS, A.ŠAKALS 

 
  Atklāti  balsojot,  ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Saistošo  noteikumu  Nr.  13  ‘’Par alkoholisko dzērienu  mazumtirdzniecību Nīcas novadā’’ 
 projektu  apstiprināt . 
 
 

7. 
Par saistošajiem  noteikumiem  Nr. 14  

‘’Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu  
vai pārējo  alkoholisko dzērienu  ražošanai  Nīcas novadā’’ 

R.LATVENS 
 

  
 Atklāti  balsojot,  ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Saistošo  noteikumu  Nr.  14 ‘’Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu  
vai pārējo  alkoholisko dzērienu  ražošanai  Nīcas novadā’’  projektu  apstiprināt . 
 
 

8.  
Par ambulances telpu   nomu 
R.LATVENS, L.PAKULE-KRŪČE 

 
 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14. punkta a 
apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru 
kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma 
lietošanu (iznomāšanu), 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par,  pret  nav, atturas nav, 
D.SIKSNA  balsošanā  nepiedalās,  
 
     DOME  NOLEMJ: 
 Apstiprināt „Nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību” ar attiecīgo 
punktu balsojumu. 
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9. 
Par  dzīvesvietas ziņu  anulēšanu 

 
 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 114 
 
 

10. 
Par dzīvojamo telpu  īri  un apakšīri 

1)   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 īres līgumu vienai  personai.      
 
      

2) Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību  nodošanu apakšīrē 

 
Pamatojoties uz iesniegumu un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 17., 

18., 19., 20. un 22.pantiem un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

 
                                  DOME NOLEMJ:  
 

1.Pagarināt apakšīres līgumu vienai personai 
 

 
11. 

Par  florbola   sacensību  nolikumu 
 

 Pamatojoties uz likuma  ‘’Par  pašvaldībām ‘’  21. pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm  par, 
pret  nav, atturas   nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Florbola  turnīra  ‘’NĪCAS  NŪJA’’ nolikumu   apstiprināt . 
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12. 
Par Mūzikas skolas rīkoto  konkursu 

 
 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. pantu, atklāti balsojot , ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav,   

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas Mūzikas skolas plānoto mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu konkursa – festivāla 
organizēšanas ieceri atbalstīt. 
2. Apstiprināt „IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo 
kameransambļu konkursa – festivāla” nolikumu” . 

 
 

13. 
Par Saistošiem noteikumiem Nr.10 
‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 

2012.gada 8. novembra  saistošajos noteikumos Nr. 21 
‘’Par pabalstiem Nīcas  novadā’’ ‘’ 

 
 
 Pamatojoties  uz  likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41. pantu,   45. panta trešo daļu, atklāti 
balsojot,   ar  9 balsīm par, pret nav,  atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Precizēt  saistošos  noteikumus  Nr. 10   ‘’Grozījumi  Nīcas novada domes 2012.gada 8. 
novembra  saistošajos noteikumos Nr. 21  ‘’Par pabalstiem Nīcas  novadā’’ ‘’, - izslēgt  punktu 
2512. 
2.  Izdot  saistošos  noteikumus   Nr. 10  ‘’Grozījumi  Nīcas novada domes  2012.gada 8. novembra  
saistošajos noteikumos Nr. 21  ‘’Par pabalstiem Nīcas  novadā’’ ‘’ un publicēt  tos  izdevumā 
‘’Nīcas novada vēstis’’. 
  

14. 
Par Rudes skolas autobusa Mercedes Benz  pārdošanu izsolē  

un divu jaunu mikroautobusu iegādi 
T.ŠĒFERS, A.ŠAKALS, L.PAKULE-KRŪČE,A.ŠIKLIS, R.LATVENS 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.d., atklāti  balsojot,  ar  9 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Pārdot autobusu Mercedes Benz  izsolē. 
2. Iegādāties divus jaunus mikroautobusus (ar vietām 16+1 un 8+1) skolnieku, pašdarbnieku 

un sportistu  vajadzībām.  
3. Aizņēmumu, divu mikroautobusu iegādei  ņemt Valsts kasē. 
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15.  

Par amata vietām 
D.SIKSNA, R.LATVENS 

 

15.1. 
 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Likvidēt amata vietas Otaņķu tautas namā, Nīcas kultūras namā un svītrot tās no „Nīcas 
novada pašvaldības 2018.gada amatpersonu un darbinieku saraksta ar ieņemamo amatu 
un mēnešalgas norādi”: 
1.1. “Tautas nama vadītāja” ar 23.11.2018. 
1.2. “Kultūras nama direktore” ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

 

15.2. 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  
nav, atturas 2( T.ŠĒFERS, L.PAKULE-KRŪČE), 

DOME  NOLEMJ: 
 

Papildināto Nīcas novada kultūras centra amatu sarakstu apstiprināt. 
 
 

16.  
Par grants seguma uzbēršanu ceļu posmiem Šmitas-Kranti un Lādēni-Garozas 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.d., atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Uzbērt grants kārtu 7 cm biezumā ceļu posmam Šmitas-Kranti 1km garumā un ceļu 

posmam Lādēni-Garozas  1,1 km garumā. 
 
 

17. 
Par pašvaldības iestāžu vadītājiem 

R.LATVENS 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, attura nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt  Nīcas kultūras centra  vadītā  un Otaņķu pagasta  pārvaldes vadītāja amata  
kandidatūras. 

 
 


