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Nīcas novada domes 

2018. gada  10. jūlija  domes  sēde (protokols Nr. 11) 
 
 

 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS,  deputāti    Renārs  LATVENS,   
Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS,  Turaids ŠĒFERS,   Inga SKRODE, Laura PAKULE-KRŪČE, Inguna 
LĪBEKA, Raivis KALĒJS 
  
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris  PETERMANIS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 
Darba kārtība: 
 

1. Zemes  un īpašumu  jautājumi 
2. Par nekustamo īpašumu sadalīšanu un zemes ierīcības projektiem 
3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem  īpašumiem 
4. Par  nekustamā  īpašuma nodokļa  parāda  piedziņu 
5. Par pārstāvi  dabas parka ‘’Pape’’ konsultatīvās  padomes sastāvā 
6. Par atļauju savienot  amatus 
7. Par  nenotikušo  automašīnas  izsoli 
8. Par  Melleņu  lasīšanas  čempionātu 
9. Par nevalstisko organizāciju  atbalstīšanas  kārtību 
10. Par  ambulances jumta  renovāciju 
11. Par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu 
12.  Par  izmaiņām publiskā finansējuma sadalei  biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izsludinātajā atklātā projektu konkursā 
13. Par  velokrosa  sacensībām 
14. Par Nīcas sporta laukumu 
15. Par Zvejnieku svētku nolikumu 
16. Par  Rudes sākumskolas Nolikumu un veidlapu 
17. Par projekta pieteikuma iesniegšanu biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā 

projektu konkursa 5.kārtā Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam 
pasākuma “Sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 

18. Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

 
 

1. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 
 

 Atklāti balsojot,  ar 9  balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 72  un Nr. 73 . 
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II. 
 

Par  zemes nomu  
Pamatojoties uz  2015.gada 10.augustā apstiprināto Nīcas novada domes saistošo 

noteikumu Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
nomu”  7., 9., 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 7 (septiņām ) personām  zemes lietošanas tiesības, nosakot izmantošanas mērķi – 
mazdārziņa vajadzībām, noslēdzot zemesgabala noma līgumu uz nākošo nomas periodu ar šādiem 
nosacījumiem: 

1.1. noteikt zemes gabala nomas termiņu -2023.gada 13.jūlijs; 
1.2. nomas maksa tiek noteikta 1,5 % (viens komats pieci procenti) apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības, (bet ne mazāk kā EUR 7,- gadā, ja aprēķinātā nomas maksa ir mazāka) un 
papildus pievienotās vērtības nodoklis, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem; 

1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1,5 
% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas tiek maksāts atbilstoši paziņojumam.  
2. Noteikt, ka līgums, stājās spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses un to piemēro no 
2018.gada 14.jūlija. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas  sagatavot 
parakstīšanai zemes nomas līgumus. 
 

III. 
Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli 

 
 

1. Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Lauks poldera”  

 
 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 “Lauks poldera”, kadastra apzīmējums 
6480 007 0087   0,6 ha  platībā, lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli ar pretendentu atlasi.  
2. Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 
3. Apstiprināt zemes gabala “Lauks poldera” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0087 0,6 ha platībā, 
nomas tiesību izsoles sākumcenu  3 % apmērā no zemes gabala kadastrālās vērtības, kas ir 13,92  
EUR (trīspadsmit  euro un 92 centi). Apstiprināt izsoles soļa lielumu 1 % (viens procents). 
4. Izsoli organizēt 2018.gada 30.jūlijā plkst.13.00 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā, uzaicinot pretendentus. 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

5. Apstiprināt Lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles noteikums  īpašumam “ Lauks 

poldera”, kadastra apzīmējums 6480 007 0087. 

6. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs- domes priekšsēdētājs Agris Petermanis; 
komisijas locekļi- zemes lietu speciāliste Māra Ādolfa, teritorijas ierīkotāja Evita Kalēja. 

7. Par izsoles vadītāju apstiprināt juristi Kristīni Malecku.  

 

    
IV. 

Par lauksaimniecības zemes nomu tiesību 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

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

minēto, atklāto balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
 

Dome nolemj: 
Apstiprināt 2018.gada 02.jūlija lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

 
2. 

  Par nekustamo īpašumu sadalīšanu 
un zemes  ierīcības  projektiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no  Nr. 74  līdz Nr. 82 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  nekustamā  īpašuma nodokļa  parāda  un nokavējuma naudas 

piedziņu bezstrīda  kārtībā 
 

 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 
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 Apstiprināt   administratīvos  aktus  Nr. 83 un Nr. 84.. 
 

5. 
Par pārstāvi  dabas parka ‘’Pape’’ 
konsultatīvās  padomes sastāvā 

 
 Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,  atklāti balsojot,  ar  8 balsīm  par, 
pret  nav, atturas 1 (Turaids  ŠĒFERS). 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Dabas  parka ‘’Pape’’  konsultatīvās  padomes  sastāvā nominēt   Nīcas novada domes tūrisma 
un vides speciālisti. 

 
6. 

Par  atļauju savienot amatus 
  

 
 Pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
81.panta pirmo daļu  ,  atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Dot      atļauju vienai personai  savienot    amatus.  

7. 
Par  nenotikušo   automašīnas   izsoli 

 
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 37.panta pirmo 
daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta otro daļu, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas 
nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Apstiprināt izsoles komisijas lēmumu un atzīt 2018.gada 2. jūlijā  izsludināto izsoli par 
nenotikušu. 
 

8. 
Par Melleņu  lasīšanas  čempionātu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. ‘’Melleņu lasīšanas  čempionāta ‘’ nolikumu apstiprināt . 
2. ‘’Melleņu lasīšanas  čempionāta ‘’  izdevumu tāmi  apstiprināt. 
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9. 
Par nevalstisko  organizāciju  

atbalstīšanas   kārtību 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.   Nolikumu  ’Par kārtību, kādā Nīcas novada pašvaldība atbalsta nevalstiskās organizācijas’’   ar  
pielikumiem  apstiprināt. 
 
 

10. 
Par  ambulances  jumta  renovāciju 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  2019.gada budžetā plānot kredītu Nīcas ambulances jumta remontam. 
 
 

11. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  85. 
 

12. 

Par izmaiņām publiskā finansējuma sadalei 
biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā projektu konkursā 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Pārvirzīt publisko finansējumu uz būvniecību un ar to saistīto aktivitāšu veikšanai projekta 
ietvaros.   

13. 

Par  velokrosa  sacensībām 

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

DOME  NOLEMJ: 
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 Velokrosa  sacensību ‘’Bernātu  dzintariņš 2018’’  nolikumu apstiprināt . 

 
14. 

Par Nīcas sporta laukumu 
 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par,  pret 1(R.KALĒJS), atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Grozīt  Nīcas novada domes 2017.gada 9.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.  16, punkts Nr. 16)   
’’Par Nīcas sporta laukumu’’  un   lēmuma   pirmo punktu sekojošā redakcijā: 
 

’’1. Konceptuāli atbalstīt 40x60m sporta laukuma pārbūvi pie Nīcas vidusskolas ar mūsdienīgu  
vieglatlētikas skrejceļu, moderniem tāllēkšanas un lodes grūšanas sektoriem.“ 

 

15. 
Par Zvejnieku svētku nolikumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Zvejnieku svētku  sporta spēļu nolikumu apstiprināt . 
 
 

16. 
Par Rudes sākumskolas Nolikumu un veidlapu 

 
 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, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos 
normatīvos aktus,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  1 (T.ŠĒFERS), atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.  Apstiprināt Rudes sākumskolas Nolikumu un veidlapu . 
 
 
 

17. 
Par projekta pieteikuma iesniegšanu biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā 

projektu konkursa 5.kārtā Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 
“Sabiedrības virzītas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 

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

 
DOME NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve” un 
nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta vismaz 10% apmērā no kopējām projekta 
izmaksām. 
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18. 

Par Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

 Pamatojoties uz „Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likuma” 11.pantu, likuma 
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 
 


