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Nīcas novada domes 

2018. gada  14. jūnija  domes  sēde (protokols Nr. 9) 

 Sēdē  piedalās:  

 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietniece Inguna  LĪBEKA, deputāti    Renārs  

LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS,  Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS,  

Inga SKRODE 

 Nīcas novada domes izpilddirektors Andreja ŠAKALS,  finansu ekonomiste Sandra 

LAIMIŅA,   sabiedrisko attiecību speciāliste  Gunita ŠIME,  Nīcas vidusskolas  direktore Lāsma 

PETERMANE   

Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietniece  Inguna  LĪBEKA 

Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

     Izpilddirektors A.ŠAKALS  sēdē  sniedz   informāciju  par  domes iepriekšējo  sēžu  lēmumu    
izpildes gaitu .  
 
Izskatāmie  jautājumi: 
 

1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
2. Par zemes  ierīcības  projektiem 
3. Par  pirmpirkuma  tiesībām uz  nekustamiem  īpašumiem 
4. Par  2017. gada   publisko  pārskatu 
5. Par  biedrības ‘’Latvijas politiski represēto  apvienība’’  iesniegumu 
6. Par saimnieciskiem darbiem Rudes pamatskolā 
7. Par  apbalvojumiem  Nīcas vidusskolas 9. un 12. klašu  absolventiem 
8. Par Kultūras centra amatu sarakstu 
9. Par Nīcas novada domes autotransporta izmantošanas izmaksām 
10. Par  sociālā  dzīvokļa  īres tiesību pagarināšanu 
11. Par papildus  finansējuma  piešķiršanu 
12.  Par automašīnas izsoli 
   Balsojums  par  papildus   sēdē   izskatīšanai  iekļaujamo  jautājumu :  par  7 balsis, pret 1 
balss(Laura PAKULE-KRŪČE) 
13. Par grozījumiem Nīcas novada domes 21.05.2018 lēmumā 
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1.  

Zemes  un īpašumu  jautājumi 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

        1. Apstiprināt  administratīvos  aktus  no  Nr. 59  līdz  Nr. 62 ieskaitot. 
 

II. 
 

Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli 
 

Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprināto Saistošo noteikumu Nr.8 “ Par 
Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomu”  15.punktu, 
atklāti balsojot, ar  8 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles noteikumus  2(diviem) 

izsolāmajiem zemes gabaliem. 

2. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: 

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

3. Par izsoles vadītāju apstiprināt juristi Kristīni Malecka 

 
 
 

III. 
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, Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 
 
1. Pagarināt/grozīt  10 (desmit) personām   nomas  zemju lietošanas tiesības, nosakot 
izmantošanas mērķi – mazdārziņa vajadzībām. 

1.1. noteikt zemes gabala nomas termiņu -2023.gada 17.augusts; 
1.2. nomas maksa tiek noteikta 1,5 % (viens komats pieci procenti) apmērā no 

zemesgabala kadastrālās vērtības, (bet ne mazāk kā EUR 7,- gadā. 
2.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1,5 

% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības.  
3. Noteikt, ka līgums, stājās spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses. 
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IV.                          

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 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt sarakstu ar iznomājamiem zemesgabaliem Nīcas novadā. 

IZNOMĀJAMĀ ZEMESGABALU SARRAKTST 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. “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 
 

2. “Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0160 230 kv.m Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
augļu dārza 
teritorija 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

 
 
 

2. 
Par zemes ierīcības  projektiem 

 
  Atklāti balsojot,  ar  8  balsīm par, pret   nav, atturas   nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr.   63   līdz  Nr. 71. 
 

3. 
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   

izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

 Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 
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 Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas  
izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no pirmpirkuma  tiesībām. 

 
 

4. 
Par 2017. gada publisko  pārskatu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,  atklāti balsojot, ar  
8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas novada domes  2017. gada  publisko pārskatu   apstiprināt. 
2. 2017. gada  publisko pārskatu nosūtīt  Vides aizsardzības  un reģionālās  attīstības  ministrijai 
un Nacionālai bibliotēkai. 

 
 

5. 
Par  biedrības 

‘’Latvijas politiski  represēto  apvienība’’  
iesniegumu 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt  biedrības  ‘’Latvijas politiski  represēto  personu  apvienība’’  lūgumu  un  
apmaksāt   biedrības  07.05.2018.  rēķinu  Nr. 82/2018  70.- EUR  apmērā. 

 
 

6. 
Par saimnieciskiem darbiem Rudes pamatskolā 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, 

ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas novada 
pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome,  

 
NOLEMJ: 

 
1. Komunālās pārvaldes darbiniekiem A.Čirkšim, N.Brīvulim un Ē.Grockim turpināt veikt 

papildus pienākumus Rudes pamatskolā līdz 2018.gada 31.decembrim. 
 
 

7. 
Par apbalvojumiem 

Nīcas vidusskolas 9. un 12. klases  absolventiem 
 

 Nīcas  novada dome izskata  Nīcas vidusskolas   administrācijas  iesniegtos  priekšlikumus  
par  9. un 12. klases   absolventu   apbalvošanu. 

 Pamatojoties  uz  likuma  ‘’Par  pašvaldībām’’ 21. pantu  un Nīcas novada domes 
14.09.2015. Nolikuma  ‘’Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem’’  5., 6. un 7. sadaļu,  
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DOME  NOLEMJ: 
 

 Nīcas vidusskolas  administrācijas  priekšlikumus  apstiprināt. 
 

 
8. 

Par kultūras centra amatu sarakstu 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, 

ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas novada 

pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome, atklāti 

balsojot,  ar 6 balsīm par, pret nav, atturas 2( Inguna LĪBEKA  un Ainars SĪKLIS), 

 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt Nīcas kultūras centra amatu sarakstu ar 12,3 amata vietām. 
2.  

 
9. 

Par Nīcas novada domes autotransporta izmantošanas izmaksām 
 
Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu,  atklāti balsojot  ,  ar  8 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.Noteikt samaksu par Nīcas autotransporta izmantošanu (par 1 km bez PVN): 
 

Nr.p.k. Autotransporta veids Maksa EUR 

1 Autobuss MB Intouro, reģ.nr. HN 7385 1.39 

2 Autobuss MB 0404, reģ.nr. HE9822 1.13 

3 Autobuss VW Crafter, reģ.nr. HP576 0.70 

4 Automašīna VW Sharan, reģ.nr. GR 8298 0.56 

5 Automašīna VW Sharan, reģ.nr. JC1726 0.64 

6 Automašīna VW Caravelle, reģ.nr. KK1727 0.46 

   

 
 
2.Noteikt šādu samaksu Nīcas novada autobusiem par 1 km, ja tos izmanto skolēnu ekskursijām 
(bez PVN): 
 

Nr.p.k. Autotransporta veids Maksa EUR 

1 Autobuss MB Intouro, reģ.nr. HN 7385 0.52 

2 Autobuss MB 0404, reģ.nr. HE9822 0.58 

3 Autobuss VW Crafter, reģ.nr. HP576 0.41 
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10. 

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  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav,    

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt īres līgumu par sociālā dzīvokļa lietošanas tiesībām 1 (vienai)  personai.      

 
 

11. 
Par papildus finansējumu piešķiršanu 

 
 Atklāti balsojot,  a 8 balsīm ar, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 
Piešķirt Nīcas kultūras namam Nīcas sieviešu kora braucienam uz festivālu 4351,- eur  no 

Nīcas novada domes deputātu rīcībā atvēlētā finansējuma.  
 

Deputāti  lūdz  protokolā ierakstīt, -  sagatavot  un  novada  domes  mājas  lapā  publicēt 
sarakstu  ar  pašdarbības  kolektīviem, viņu notikušajiem  un plānotajiem izbraukumiem   ārpus  
Latvijas , saņemto  un plānoto  finansējumu , kā arī  izstrādāt  nolikumu  par  kārtību, kādā  
pašdarbības  kolektīvi turpmāk  var saņemt  pašvaldības  finansējumu. 

 
12. 

Par  automašīnas   izsoli 
 
   
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 37.panta pirmo 
daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta otro daļu, atklāti   ar 8 balsīm par,  pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Apstiprināt izsoles komisijas lēmumu un atzīt 2018.gada 4.jūnijā izsludināto izsoli par 
nenotikušu. 
2.Noteikt kustamās mantas -transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL, valsts reģ.,Nr. HS2655, izlaiduma 
gads 2004.g. atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu.  
3.Apstiprināt kustamās mantas - transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL pārdošanas cenu EUR 400, bez 
PVN. 
4.Publicēt sludinājumu par kustamās mantas transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL pārdošanu par 
brīvu cenu pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstā “Kurzemes Vārds”, nosakot, ka 
pieteikums par  transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL pirkšanu iesniedzams Nīcas novada domē 
Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā 14.dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.  
5. Ja 14 dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole 
Publiskās mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.  
6. Apstiprināt izsoles noteikumus. 

http://www.nica.lv/


 7 

 
7.Noteikt izsoles datumu – 2018.gada  2. jūliju plkst.14.00 Nīcas novada domes 14.kabinetā. 
8. Apstiprināts izsoles komisiju: Vita Liepiņa – komisijas priekšsēdētāja, Līga Roga, Dina Tapiņa – 
komisijas locekles. 
9. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Kristīni Malecku. 
 
 

13. 
 

Par  grozījumiem 
Nīcas  novada domes 

21.05.2018. ārkārtas  sēdes  lēmumā 
‘’Par Nīcas vidusskolas  ēdnīcas  telpu  grupas  atjaunošanas  būvdarbiem’’ 

 
 
 Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21 .punktu , likuma „Par valsts budžetu 
2018.gadam” 14.pantu 1.daļas 3.p., atklāti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  1 (Laura PAKULE-
KRŪČE), atturas nav,  

DOME   NOLEMJ: 
 

1.  Izdarīt  grozījumus Nīcas  novada domes   ārkārtas  sēdes  lēmumā    ‘’Par Nīcas vidusskolas  
ēdnīcas  telpu  grupas  atjaunošanas  būvdarbiem’’  un   lēmuma  2 punktu   izteikt  šādā   
redakcijā ; 
 

‘’ 2.  Aizņēmuma termiņš-ilgtermiņa aizņēmumam - 20 (divdesmit) gadi, ar atlikto maksājumu 

uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.’’ 


