
 
 

Nīcas novada domes 
2018. gada  10. septembra   sēde (protokols Nr.13) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS,  priekšsēdētāja 
vietniece Inguna LĪBEKA, deputāti    Renārs  LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina 
SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS,  Ainars SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes   izpilddirektora p.i. Aigars VEISS,  sabiedrisko attiecību 
speciāliste  Gunita ŠIME,   domes juridiskās  daļas  vadītāja   Karīna DIKOVIČA 

 
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 iepriekšējās  domes  sēdes  lēmumu izpildi. 
 Jautājumus   uzdod  R.LATVENS  un T.ŠĒFERS. 
 
DARBA  KĀRTĪBA 
 

1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par  zemes ierīcības  projektiem 
3. Par nekustamā  īpašuma  nodokļa  parāda  piedziņu 
4. Par velokrosa ‘’Bernātu dzintariņš 2018’’ nolikumu 
5. Par Nīcas  novada bukleta  titullapu  un video 
6. Par  budžeta  grozījumiem  
7. Par vienreizēja materiāla pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām 
8. Par „Nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību” 
9. Par Finanšu  nodaļas  nolikumu 
10. Par līgumu ar Latvijas futbola federāciju 
11. Par amatiem 
12. Par saistošiem noteikumiem Nr.8 „Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu” 
13. Par iesniegumu 
14. Par domes priekšsēdētāja vietnieku  
15. Par Nīcas muižas Dižo klēti 

 
 Deputāts  R.LATVENS  lūdz  izsludināt  sēdes  darba  pārtraukumu  pirms 13. 
darba  kārtības  jautājuma  izskatīšanas. 
 
 
 
 

 



1.  
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 98  un  Nr. 98/1. 
 
 

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 2(divām) personām  zemes lietošanas tiesības, nosakot izmantošanas 
mērķi – mazdārziņa vajadzībām. 
 

2. 
Par zemes ierīcības projektiem 

 

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

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 99 līdz Nr. 102  ieskaitot . 

 
3. 

Par  nekustamā  īpašuma nodokļa  parāda  un nokavējuma naudas 
piedziņu bezstrīda  kārtībā 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt    administratīvos  aktus  Nr. 103  un Nr. 104. 
 
 
 
 
 
 



4. 
Par velokrosa ‘’Bernātu  dzintariņš 2018’’  nolikumu 

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

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Velokrosa  ‘’Bernātu dzintariņš 2018’’ nolikumu  apstiprināt . 

 
 

5. 
Par Nīcas novada bukleta titullapas un video – animācija/īsfilma veidošanu, 

reprezentatīvām vajadzībām, novada tēla un identitātes stiprināšanai 
T.ŠĒFERS, R.LATVENS  ,L.PAKULE-KRŪČE, I.SKRODE,  I.LĪBEKA,  

G.ŠIME, R.KALĒJS, A.PETERMANIS 
 
 Balsojums  par  sagatavoto  lēmuma  projektu: 
 
 par  balso   4 deputāti   ( I. SKRODE, D. SIKSNA,A.SĪKLIS,  R.LATVENS), 
 pret   balsojuma   nav, 
 atturas  5 deputāti (L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS,I.LĪBEKA, R.KALĒJS,  
                                                A.PETERMANIS). 
 
  

6.  
Par   budžeta  grozījumiem 

L.PAKULE-KRŪČE 
 
 Pamatojoties  uz  likuma  ‘’Par pašvaldībām’’   21. un 46. pantu, likuma  ‘’Par 
pašvaldību budžetiem’’ 30.pantu, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par,  pret, nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Apstiprināt Saistošos  noteikumus  Nr. 11 ‘’Grozījumi  Nīcas novada domes  
2018. gada 29. janvāra Saistošajos  noteikumos Nr. 3 ‘’ Par  2018. gada budžetu’’ ‘’. 

 

 7. 

Par vienreizēja materiāla pabalstu piešķiršanu politiski represētajām personām    

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas 1(I.LĪBEKA), 



DOME  NOLEMJ: 

Papildus  Nīcas novada domes  2018.gada 17. augusta Saistošajos  

noteikumos Nr. 10  ‘’Grozījumi Nīcas novada domes  2012.gada  8. novembra  

Saistošajos  noteikumos Nr. 21 ‘’Par  pabalstiem Nīcas novadā ‘’ ‘’  piešķirt  un 

izmaksāt  vienreizēju materiālu  pabalstu  EUR 50.00 (piecdesmit euro) katrai Nīcas 

novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai un pastāvīgi dzīvojošai 

politiski represētai personai.  Pabalstu izmaksu izdarīt līdz  2018.gada 18.novembrim. 

  
 8. 

Par „Nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību’’ 
R.LATVENS 

 
 
 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  1 (D.SIKSNA),  
 
     DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt „Nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību” ar attiecīgo 
nolikuma  punktu grozījumiem  (pielikumā). 
 

9. 
Par Finanšu  nodaļas  nolikumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
Nīcas novada domes finanšu nodaļas nolikumu apstiprināt. 

 

10. 

Par līgumu ar Latvijas futbola federāciju 

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

DOME NOLEMJ: 



 
Parakstīt vienošanos par sintētiskā futbola laukuma izveidi un nomu ar biedrību 
„Latvijas Futbola federācija”, reģistrācijas numurs: 50008022101.  
 
 
                       11. 

Par amatiem 
R.LATVENS, T.ŠĒFERS 

 

1. Izveidot  amata vietu “Izglītības darba speciāliste”, nosakot nepilnu darba laiku – 
0,5 likmes. 

2. Noteikt  amata vietai   ‘’Pārvaldes   vadītājs ‘’  nepilnu darba laiku – 0,5 likmes. 
 

12. 
Par  saistošajiem noteikumiem Nr. 12 

‘’Grozījumi  Nīcas novada domes  2015.gada 10. augusta 
Saistošajos  noteikumos  Nr. 8 

‘’Par  Nīcas novada pašvaldības 
neapbūvētas  lauksaimniecībā  izmantojamas zemes nomu’’ ‘’ 

 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 
noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 
30.punktu ,139.punktu  un  likuma “ Par pašvaldībām” 15.pantu un 21.pantu, atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

 
DOME NOLEMJ: 

 Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr. 12 ‘’ Grozījumi Nīcas novada domes  
2015.gada 10. augusta  Saistošajos  noteikumos  Nr. 8   ‘’Par  Nīcas novada 
pašvaldības neapbūvētas  lauksaimniecībā  izmantojamas zemes nomu’’ ‘’. 
 

13.  
Par iesniegumu 

R.LATVENS, L.PAKULE-KRŪČE 
  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 10.punktu , atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,( I.LĪBEKA balsošanā  nepiedalās), 

DOME  NOLEMJ: 
 

Atbrīvot no domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu pildīšanas Ingunu 
Lībeku. 
 

14. 
Par domes priekšsēdētāja vietnieku 

 



 Pamatojoties uz likuma  ‘’Par  pašvaldībām’’ 20. pantu  un     balsošanas   

rezultātiem, par Nīcas novada domes priekšsēdētāja   vietnieku  ievēlēts  deputāts  

Renārs LATVENS. 

 
15. 

Par Nīcas muižas Dižo klēti 
 

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

DOME NOLEMJ: 
 

1. Izveidot komisiju, kas izstrādā nolikumu metu konkursam konceptuālam 
risinājumam par Nīcas muižas Dižās klēts nākotnes izmantošanu, šādā sastāvā:  
deputāti Turaids ŠĒFERS un Raivis KALĒJS, domes attīstības  nodaļas  vadītāja  
Vita  LIEPIŅA, domes jurists(-te), Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita VANAGA, 
tūrisma  un vides speciāliste, Otaņķu senlietu  krātuves  vadītāja  Lelde   
JAGMINA. 

 
2. Komisijas  vadītāju  komisija  no sava  vidus. 
 
3. Komisija  lēmumu pieņem koleģiāli balsojot. 
 
4. Komisijai izstrādāt nolikumu līdz 2018.gada 5.oktobrim, nolikumu apstiprināt 

kārtējā domes sēdē. 
 
5. Noteikt godalgas apmēru pirmo trīs vietu ieguvējiem: 1.vieta 1500,00 EUR, 

2.vieta 1000,00 EUR, un 3.vieta 500,00 EUR apmērā, t.sk. nodokļi. 
 
 


