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Nīcas novada domes 
2018. gada  10.decembra sēde (protokols Nr.18) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS,  priekšsēdētāja vietnieks  
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,   
Ainars SĪKLIS, Raivis KALĒJS, Turaids ŠĒFERS 
 
 Nīcas novada domes   izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS ,  sabiedrisko attiecību speciāliste  
Gunita ŠIME, Nīcas vidusskolas  direktore Lāsma PETERMANE 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS  
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

  
  DARBA  KĀRTĪBĀ: 
 
1.  Zemes un īpašuma  jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3. Par  nekustamo īpašumu  pirmpirkuma  tiesībām 
4. Par Saistošiem  noteikumiem Nr. 15 
5. Par 2019. gada kalendāru  pārdošanas  cenu 
6. Par Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļas  nolikumu 
7. Par Nīcas novada domes  arhīva   nolikumu 
8. Par Tūrisma  komisiju 
9. Par deklarētās dzīvesvietas  ziņu anulēšanu 
10. Par amatu  vietu  likvidēšanu 
11. Par  nostrādātajiem gadiem pašvaldībā 
12. Par speciālo atļauju (licenci)  zvejniecībā 
13. Par  zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2019.g. Baltijas jūras piekrastē un 
Liepājas  ezerā 
14.Par iesniegumu  pieņemšanas termiņu  Zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 
2019.g. Baltijas  jūras piekrastē  un Liepājas ezerā 
15. Par  mencu nozvejas limita maksu 
16. Par rūpnieciskās zvejas  tiesību nomu  un zvejas tiesību izmantošanas maksu 
17. Par telpu nomu 
18. Par dzīvojamo telpu īres tiesību pagarināšanu 
19. Par  pašvaldības  izdevumu „Nīcas novada vēstis” 
20. Par nolikumu „Par Nīcas novada domes darbinieku novērtēšanu” 
21. Par nekustamā īpašuma nodokli 
22.Par mērķdotāciju 
23.Par maksu par apkuri 
24.Par transporta līdzekli Renault Trafic 
25. Par priekšlikumiem 
26.Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
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Papildus jautājumi 
  Balsojums  :  par 9 balsis, pret  nav, atturas  nav. 
27.Par iesniegumu 
28.Par pastkartes pārdošanas cenu 

 
 Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS  informē  par  iepriekšējās domes  
sēdes   lēmumu  izpildes  gaitu. Renārs LATVENS  uzdod  jautājumu par skolas ēdamzāles remonta  
termiņiem. Atbildi  sniedz Lāsma PETERMANE. 
 

1. 
Zemes un īpašumu   jautājumi 

 
I. 

 Nīcas   novada  domes   izskata    zemes  un īpašumu jautājumus:  par  koku  nociršanu 
īpašumos , zemes  lietošanas  mērķa  maiņu,  dzīvokļa  īpašuma   atsavināšanu. 
 Atklāti balsojot, ar9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr.  129 līdz Nr.  133 ieskaitot. 
 

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,  

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumu, par pašvaldībai piederošiem zemes īpašumiem mazdārziņiem  
un lauksaimniecības  vajadzībām  40 (četrdesmit)    personām  saskaņā ar grafiskiem pielikumiem. 
2. Noteikt, ka līgums, stājās spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses . 
3.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. 
 

2.   
Par zemes  ierīcības projektiem 

 
 Nīcas novada  domes izskata   jautājumus  par zemes ierīcības projektiem, zemes īpašumu 
sadalīšanu. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm   par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 134  līdz   Nr. 136 ieskaitot. 
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3. 
Par pirmpirkuma  tiesībām  uz nekustamajiem  īpašumiem 

  
 

 Atklāti balsojot,  ar 8 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 Saistošiem  noteikumiem  Nr. 15 

,,Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada 9. februāra 
 saistošajos noteikumos Nr. 9 

,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta 
trešo daļu,  atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, I.LĪBEKA  sēdes  telpā  
neatrodas), 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 15 ,Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada 9. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 9 ,,Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””  
projektu. 
 
2. Saistošos noteikumus Nr.15 un to paskaidrojuma rakstu nosūtīt atzinuma saņemšanai  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.  

 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt 
saistošos noteikumus Nīcas novada informatīvajā izdevumā ,,Nīcas Novada vēstis”.  

 
5. 

Par  2019.gada  kalendāru 
pārdošanas  cenu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Noteikt 2019. gada  kalendāra  viena eksemplāra cenu   3.11 EUR (ar PVN). 
 

6. 
Par  Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļas  nolikumu 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Nīcas novada Dzimtsarakstu  nodaļas  Nolikumu apstiprināt . 
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7. 
Par Nīcas novada domes 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Nīcas novada Domes  arhīva  nolikumu apstiprināt (pielikumā). 
 

 
8. 

Par Tūrisma komisiju 
T.ŠĒFERS, L.PAKULE-KRŪČE, A.ŠAKALS, I.SKRODE 

8.1. Par Tūrisma komisijas nolikumu 
 

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

 DOME    NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  grozījumus  Nīcas novada Tūrisma komisijas nolikumā: 
 
1. papildināt Nolikuma 3. punktu “Komisijas struktūra un darba organizācija” ar sekojošu 
uzdevumu: 
 
- (lai nodrošinātu Tūrisma komisijas mērķu un uzdevumu izpildi), tūrisma komisija reizi ceturksnī 
informē domes deputātus par paveikto, sniedz informatīvus ziņojumus – nodrošinot domes 
noteikto pārstāvniecību komitejās vai vadības līmenī, tādējādi veicinot izpratni par līdzsvarotu 
tūrisma politikas īstenošanu un tūrisma procesu attīstību novadā, kā arī veicinot radošu 
starpnozaru sadarbību; 
 
2. papildināt Nolikuma 3. Punktu “Komisijas struktūra un darba organizācija” ar sekojošu 
uzdevumu: 
 
Nīcas novada Tūrisma komisijas sēžu darba protokoli regulāri tiek nosūtīti (elektroniski) Nīcas 
novada attīstības komitejai; 
 
1. veikt izmaiņas Nolikuma 3. punktā “Komisijas struktūra un darba organizācija” 3.8. 

apakšpunktu, nosakot, ka: 
 
komisijas locekļi, darbu veic saņemot samaksu saskaņā ar Nīcas novada domes apstiprināto 
komisijas locekļu apmaksas kārtību. 
  
8.2. Par atalgojumu Tūrisma komisijas locekļiem 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, ( T.ŠĒFERS  un I.SKRODE balsošanā  nepiedalās), 

DOME  NOLEMJ: 
1.  Noteikt atalgojumu: 
 1.1. tūrisma komisijas locekļiem  5,- EUR par  vienu komisijas darba stundu, 
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 1.2. tūrisma komisijas priekšsēdētājam/ai 7,- EUR par  vienu komisijas  darba stundu. 
 

9. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 137. 

 
10. 

Par amata vietu likvidēšanu 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, 
ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un “Nīcas novada 
pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un štatu sarakstu apstiprina Dome, atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Veikt grozījumus 15.01.2018. „Nīcas novada pašvaldības 2018.gada amatpersonu un 

darbinieku sarakstā ar ieņemamā amata un mēnešalgas norādi“ . 
11. 

Par nostrādātiem gadiem pašvaldībā 
                                                                                                                                                                       

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu un „Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbihnieku atlīdzības likuma“ 3.panta ceturtās daļas 5.punktu, atklāti balsojot, 
ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt iesniegtos  priekšlikumus. 

12. 

Par speciālās atļaujas ( licences ) komercdarbībai zvejniecībā piešķiršanu 

 
Nīcas novada dome izskata  jautājumu   par  speciālas  atļaujas (licences)  komercdarbībai  

zvejniecībā  piešķiršanu  2(divām) juridiskām personām. 
Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr.  138 un Nr. 139 . 
 

13. 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2019. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
 

Pamatojoties uz  „Zvejniecības likuma” 5.4., 7.2., 7.6., 11.1., 11.2., 11.(52) pantiem, 
Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība” 4.2. 
punktu, Ministru kabineta 11.08.2009.  noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 17., 27., 
27.1, 27.2., 32., 33., 53., 62., 69., 71.punktiem, Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu Nr.1375 
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5., 
5.1., 5.2., Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas 
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 4., 7., 7.2., 7.5., 7.6., 7.6.1.punktiem,     
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atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, ( T.ŠĒFERS  un I.LĪBEKA balsošanā  

nepiedalās),  
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  140. 
 

14. 
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu 

 zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2019. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 

 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  141 . 
 

15. 
Par mencu nozvejas limita maksu 

 
        Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 2.pielikumu,  atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 Apstiprināt  administratīvo  aktu  Nr.142.  
 

16. 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas maksu 

 
        Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87. punktu, 
nosakāma  maksa saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu . 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, (I.LĪBEKA  un T.ŠĒFERS  balsošanā  
nepiedalās), 
 

DOME  NOLEMJ: 
             Apstiprināt administratīvo  aktu nr. 143. 
 

17. 
Par telpu nomu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 
„Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 87.panta 2.daļu,  atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
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 Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumus 7(septiņām) 
personām. 

 
18. 

Par   dzīvojamās telpas īres  un apakšīres  tiesību pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumiem un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

6.pantu un konstatētajiem faktiem,  atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt  īres līgumus/apakšīres līgumu   3(trīs)  personām. 
 
 

19. 
Par  sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumiem, 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 līgumus 3(trīs) personām. 
 

19. 
Par pašvaldības izdevumu “Nīcas Novada Vēstis” 

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

 
DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 3(trīs)  izdevuma “Nīcas Novada Vēstis” numuru izdošanu krāsainā drukā. 
 

20. 
Par nolikumu  

’’Par Nīcas novada domes  darbinieku  novērtēšanu’’  
R.LATVENS, A.ŠAKALS 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1. un 13.punktu, atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas  nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības iekšējo normatīvo aktu – nolikumu NOLIKUMU  “Par 
Nīcas  novada domes   darbinieku novērtēšanu’’.  
 

2. Ieplānot 2019. gada budžetā līdzekļus EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro un 00 euro 
centi) apmērā nolikumā paredzēto pašvaldības pienākumu nodrošināšanai. 
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21. 
Par   nekustamā īpašuma nodokli 

 
Pamatojoties  uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 1.daļas 5 .punktu, 3.daļu 

un  4.daļu, 26.panta 61 .punktu un likuma  “Par nekustamā īpašuma  nodokli’ 9.panta 2.daļu , 
likuma “’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot,  ar  8 balsīm par, 
pret nav, atturas  nav, (I.SKRODE balsošanā  nepiedalās), 

DOME  NOLEMJ: 
1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādus mirušām  personām. 
 
Sēdi turpina  vadīt  domes priekšsēdētāja   vietnieks  Renārs LATVENS 

22. 
Par mērķdotāciju 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, 
atturas  1(L.PAKULE-KRŪČE) , balsošanā  nepiedalās  A.PETERMANIS, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Priekšlikumu  apstiprināt. 
 
Domes sēdi vada  priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS. 
 

23. 
Par maksu par apkuri 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, 14.punkta d) apakšpunktu un  likuma 

“Par dzīvojamo telpu īri” 11.3 pantu, kas nosaka maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar 

dzīvojamās telpas lietošanu, regulāciju, atklāti balsojot, ar  9 balsīm  par, pret  nav, atturas 

nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1.noteikt pamatpakalpojuma – apkures – apmaksas kārtību Nīcas ciema daudzdzīvokļu mājās, 

kurām siltumu piegādā centralizēti no Nīcas ciema katlu mājas, pēc kopīpašnieku izvēles: 

1.1. pēc faktiski patērētajām siltuma MWh katrā daudzdzīvokļu mājā; 

1.2. pēc dzīvokļu īpašumu kvadrātmetriem  pēc apstiprinātajām kvadrātmetra izmaksām. 

 

2.Lēmums stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī. 
 
3. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram. 
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24. 
Par transporta līdzekli Renault Trafic 

24.1.Par novada domes automašīnas RENAULT TRAFIC LR630 atrašanās vietām naktīs un 

brīvdienās 

Pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma “ 52 pantu, kurā noteikti autotransporta izmantošanas noteikumi publiskām personām, 

Nīcas novada dome izskata jautājumu par domes autotransporta atrašanās vietām naktīs un 

brīvdienās. 

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

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Noteikt Nīcas novada automašīnas RENAUL TROFIC  atrašanās vietas naktīs un brīvdienās, 
un atbildīgo personu. 

24.2.Par degvielas normu 

Izvērtējot rūpnīcas izsniegto informāciju par automašīnas RENAULT TRAFIC tehniskajiem 
parametriem un degvielas patēriņu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Degvielas normas apstiprināt šādi: 
 

Transporta marka Degvielas marka Vasaras norma Ziemas norma 

RENAULT TRAFIC dīzeļdegviela 6,6 l/100 km 7,26 l/100 km 

 
 

25. 
Par priekšlikumiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
Priekšlikumus  apstiprināt. 

26. 
Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 

L.PAKULE-KRŪČE, A.ŠAKALS 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Piešķirt 8027,00 EUR mēbeļu iegādei Nīcas vidusskolas 30.kabinetā,  līdzekļus  pārvirzot no 
Grīnvaltu  sabiedriskā centra  plānotajiem līdzekļiem  remontam   saskaņā  ar līdzekļu ekonomiju. 
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27. 
Par  N.ČAURES  iesniegumu 

T.ŠĒFERS, R.LATVENS,I.SKRODE 
 

1. Dot Nansijai  ČAUREI atļauju savienot Nīcas novada Bāriņtiesas  locekles   amatu  ar   

Rucavas  novada Bāriņtiesas locekles  amatu. 

28. 
Par pastkartes pārdošanas cenu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Noteikt, ka  vienu pastkarti   Tūrisma  informācijas centra   pārdod ar PVN  par 0.11 EUR . 
 
 


