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Nīcas novada domes 
2018. gada  14. maija sēde (protokols Nr. 6) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietniece Inguna  LĪBEKA, deputāti    Renārs  
LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS, Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, 
Raivis KALĒJS 
 
 Nīcas novada domes izpilddirektors Andreja ŠAKALS,   sabiedrisko attiecību speciāliste  
Gunita ŠIME,  domes  juriste  Kristīne MALECKA  

 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietniece  Inguna  LĪBEKA 
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

   
 

Izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS  informē  par 
iepriekšējās  domes  sēdes  lēmumu izpildes   gaitu. 

 
 

IZSKATĀMIE  JAUTĀJUMI 

1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3. Par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamajiem  īpašumiem 
4. Par Rudes pamatskolas pirmsskolas grupas  slēgšanu uz laiku 
5. Par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Muzeju nakts 2018” 
6. Par 2017. gada  finansu pārskatu 
7. Par dienesta dzīvokļa  izīrēšanu 
8. Par pašvaldības kustamās mantas  izsoli 
9. Par saistošiem noteikumiem  par teritorijas  kopšanu un būvju uzturēšanu 
10. Par dzīvokļa  īres tiesību maiņu 
11. Par  uzņēmējdarbības  stratēģiju un rīcības plānu 
12. Par saistošiem noteikumiem par sabiedrisko  kārtību 
13. Par darbinieku  komunālajā  pārvaldē 
14. Par  Eiropas Komisijas rīkoto dotācijas programmu WiFi4EU 
15. Par’’Ceriņu svētkiem’’  un  svētku nolikumu 
16. Par Nīcas novada Kultūras  centru 
17. Par Tūrisma  komisiju 
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1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 
 

Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr.  47 līdz Nr. 50 ieskaitot. 

 
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” 8., 9., 22.2.  punktiem,  Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  
14.punktu,  atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt/grozīt 5 (piecām)  personām zemes lietošanas tiesības, nosakot izmantošanas mērķi 
– lauksaimniecības vajadzībām. 
1.1. noteikt zemes gabala nomas termiņu -2025.gada 17.augusts; 

1.2. nomas maksa tiek noteikta 3 % (trīs procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās 
vērtības 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.  

 
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 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 
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1. “Lauks 
poldera“ 
Otaņķu 
pagasts 

6480 007 0087 0,6 ha Kods 0101 – zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
lauksaimniecības 
vajadzībām 

Pašvaldībai 
piekritīga 
zeme 
 

2. “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 
 

 

 
2. 

Par zemes ierīcības projektiem 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 51 līdz Nr.  58   ieskaitot. 
 

3.  
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   

izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, (I.SKRODE  nepiedalās  balsošanā 
par  3.2. punktu), 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no pirmpirkuma  tiesībām. 
 
 

4.  
Par Rudes pamatskolas pirmsskolas grupas 

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

DOME  NOLEMJ: 
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 Akceptēt  Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas slēgšanu laikā  no 02.07.2018. 
līdz 27.07.2018.   darbinieku atvaļinājumu  un  remontdarbu dēļ. 
 
 

5. 
Par finansējuma piešķiršanu pasākumam „Muzeju nakts 2018” 

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

DOME  NOLEMJ: 

1. Piešķirt finansējumu pasākuma „Muzeju nakts 2018” noorganizēšanai EUR 479.00 (četri simti 

septiņdesmit deviņi euro  00 centi) apmērā, ieskaitot tos Otaņķu tautas nama budžetā no 

sadalāmajiem budžeta līdzekļiem. 

 
6.  

Par 2017. gada  finanšu  pārskatu 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Nīcas novada domes grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu par 2017.gadu apstiprināt. 
 
 

7. 
Par  dienesta dzīvokļa  izīrēšanu 

 
Pamatojoties uz Nīcas novada domes saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 2.1.1.punktu,  
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Slēgt dienesta dzīvokļa īres  līgumu ar  vienu personu. 
 

8. 
Par pašvaldības kustamās  mantas  izsoli 

 
 Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 10.panta 1.daļu, 
atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
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DOME NOLEMJ:  
 

1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli 
NISSAN X TRAIL ar valsts reģ. Nr.HS 2655. 

2. Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa NISSA X TRAIL izsoles noteikumus. 
3. Noteikt izsoles datumu – 2018.gada  4. jūnijā plkst. 14.00 Nīcas novada domes 

      14.kabinetā. 

4. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2018.gada  

4. jūnijā plkst. 14.00. 

5. Apstiprināt izsoles soli 50,00 EUR. 

6. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā: 

6.1. Andrejs Šakals – komisijas priekšsēdētājs 

6.2. Līga Roga – komisijas   locekle, 

6.3. Dina Tapiņa – komisijas  locekle. 

7. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Kristīni Malecku. 

8. Izsludināt izsoli laikrakstā “Kurzemes Vārds”, Nīcas novada domes mājas lapā www.nica.lv.  

 
9. 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 7 
“Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

  

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 
pirmās daļas 5. un 6. punktu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas 1(L.PAKULE-
KRŪČE), 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Nīcas novada domes 2018.gada 14. maija Nīcas novada  domes  Saistošos 

noteikumus Nr. 7  “ Par Nīcas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu’’.  
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Nīcas novada 

informatīvajā izdevumā "Nīcas Novada Vēstis". 
                                                                                                

10. 

Par dzīvokļa  īres tiesību maiņu 

Pamatojoties uz Nīcas novada domes saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 2.1.4.punktu,  
atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Slēgt  dzīvokļa īres līgumu  ar  1(vienu) personu. 

 
 
 
 

http://www.nica.lv/
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11. 

Par „Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģiju  
un rīcības plānu 2018.-2030.gadam” 

 
Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par , pret 1(A.SĪKLIS), atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt dokumentu: “Nīcas novada uzņēmējdarbības atbalsta stratēģija un rīcības plāns 
2018. – 2030.gadam”, saskaņā ar pielikumu; 

2. Uzsākt Rīcības plāna ieviešanu un uzraudzību saskaņā ar plānoto. 

 

 

12. 
Par Saistošiem  noteikumiem  Nr.8 

‘’Par sabiedrisko  kārtību Nīcas novada  teritorijā’’ 
 
    Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  
nav, atturas 1 (R. LATVENS), 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt Nīcas novada domes 2018.gada 14. maija Nīcas novada  domes  Saistošos 

noteikumus Nr.8 “ PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU NĪCAS NOVADA TERITORIJĀ’’.  
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Nīcas novada 

informatīvajā izdevumā "Nīcas Novada Vēstis". 
 

13. 
Par darbinieku komunālajā pārvaldē 

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

Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,   atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Mainīt amata nosaukumu “sētnieks” (0,25 likme)  uz nosaukumu 
“remontstrādnieks/sētnieks”. 

 
2. Apstiprināt pilnu likmi – normālais darba laiks (40 st. nedēļā). 

 
14. 

Par Eiropas Komisijas rīkoto dotācijas programmu WiFi4EU 
 

  
 Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt prasītos dokumentus Nīcas novada pašvaldības startēšanai  programmā. 
 
 

15. 
Par ‘’Ceriņu svētkiem’’ un svētku  nolikumu 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt ‘’Ceriņu svētku’’ nolikumu. 

2. Nodrošināt nepieciešamo pašvaldības atbalstu svētku organizēšanai – pašvaldības 
policistu piesaisti, nepieciešamā inventāra nodrošināšanu un 100 EUR balvu fondam . 

 
 

16. 
Par Nīcas novada  kultūras centru 

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

DOME  NOLEMJ: 

1. Izveidot Nīcas novada pašvaldības iestādi “Nīcas novada kultūras centrs” ar 2018.gada 
1.oktobri. 

2. Apstiprināt Nīcas novada kultūras centra nolikumu. 

 
17. 

 Par Nīcas  novada Tūrisma  komisiju 
  
 
 Atklātu balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izveidot  Nīcas  novada  Tūrisma  komisiju. 
 
2. Nīcas  novada Tūrisma  komisijas  nolikumu   apstiprināt . 
 
3. Nīcas novada Tūrisma  komisijas  sastāvā  apstiprināt: 
    Smaidu RUBEZI, Agni ANSULI, Turaidu ŠĒFERU, Lieni KREICI, Ingus KRŪMIŅU,  Māri 
NIEDOLU, Ingu SKRODI, Vitu LIEPIŅU. 
  


