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Nīcas novada domes 
ārkārtas sēde  15.01.2018. 

(Protokols nr. 1) 
 
Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja  vietniece Inguna  
LĪBEKA, deputāti    Renārs  LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS, Inga 
SKRODE, Raivis KALĒJS 
 
 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 

    
 
 Nīcas novada domes izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS  informē  par  13. 11.2017. sēdes  
lēmumu  izpildes  gaitu.  

 
 Darba kārtībā: 
 

1. Par zemes un īpašumu jautājumiem 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3. Par detālplānojumu  vadītāju maiņu 
4. Par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamajiem īpašumiem 
5. Par pašvaldības darbinieku amatiem  un atalgojumu 
6. Par zvejas  nomas tiesībām 2018. gadā un  zvejas  nomas tiesību izlozi 
7. Par daudzdzīvokļu   mājas Skolas  iela 4 pārvaldības tiesību nodošanu 
8. Par dziedāšanas  sacensībām ‘’Lakstīgala  2018’’ 
9. Par licencēto makšķerēšanu  Liepājas  ezerā 
10. Par  novada   novusa   čempionātu 
11. Par  novada  ziemas sporta spēlēm 
12. Par  mācību maksas  pārrēķinu futbola  grupā 
13. Par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu 
14. Par  lietvedes amatu Mūzikas skolā 
15. Par amata pienākumiem un darba algu 
16. Par nedzīvojamo telpu  nomas  pagarināšanu 
17.  Par dzīvojamo telpu nodošanu apakšīrē 
18. Par Nīcas novada jauniešu dienas  izdevumu tāmi 
19. Par sabiedrisko centra vadītājiem 
20. Par dalību Vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu  konkursā 
21.  Par projekta  pieteikuma iesniegšanu biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā 

konkursa   4.  kārtā  par  zivsaimniecību 
22. Par  Nīcas novada attīstības  programmas  2014.-2020.g. investīciju   plāna  aktualizēšanu 
23. Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
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24. Par  amata apakšsaimes maiņu un mēnešalgu 
25. Par domes 2017.gada 11.decembra lēmuma atcelšanu 
26. Par telpu nomu 
 

 Atklātais  balsojums  par  27. darba  kārtības  punkta  iekļaušanu izskatīšanai – 
                      Par  8, pret  nav, atturas  nav 
 
       27. Par  domes    un  komiteju  sēdēm 
 

1. 
Zemes  un īpašumu  jautājumi 

R.LATVENS 
 
1 )  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,  atklāti 
balsojot,  ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Noslēgt  zemes nomas līgumus  ar 6 (sešām)  personām  bez apbūves tiesībām uz 5  (pieciem ) 
gadiem saskaņā ar grafisko pielikumiem. 
2.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. 
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas  noslēgt zemes 
nomas līgumus. 
 
2.  Iznomājamā lauksaimniecības  zeme Nīcas novadā (bez apbūves tiesībām)* 
 
  Iznomājamie zemes gabali  Nīcas novadā (Nīcas un Otaņķu pagastā) 
 

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. “Starpgabali” 
Nīcas  pagasts  

6478 010 
0187 

600   kv.m. 
 

Kods 0101 - zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 
Augļu dārza teritorija  

Pašvaldība
s piekritīga 
zeme 
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2. “Pašvaldība “ 
Nīcas pagasts 

6478 010 
0160 

60 kv.m Kods 0101 - zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām 

Pašvaldība
s piekritīga 
zeme 
 

3.  “Starpgabali” 
Nīcas pag. 

66478 022 
0090 

2.93 ha Kods 0101 - zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība 

Pašvaldība
s piekritīga 
zeme 
 

  
 Pamatojoties uz Nīcas novada domes 10.08.2015. apstiprinātiem Saistošiem noteikumiem 
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 zemes gabaliem Nīcas novadā. 
2.Lēmumu par nomai nodoto zemesgabalu iznomāšanu pieņem Nīcas novada dome ne agrāk kā 
30 (trīsdesmit)   dienas pēc iznomāšanai nodoto zemesgabalu saraksta publicēšanas pašvaldības 
izdevumā „Nīcas novada vēstis”(janvāris). 
 
*zemes vienības nav kadastrāli uzmērītas                  
 
3) 
 Nīcas novada  dome  izskata  zemes  un īpašumu jautājumus :  īpašumu sadalīšanu un 
jaunu nosaukumu piešķiršanu atdalītajiem zemes gabaliem, par koku  nociršanu  īpašumos,  par 
zemes  domājamo daļu  nodošanu īpašumā  bez  atlīdzības  dzīvokļu uzturēšanai. 
 Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no  Nr. 1 līdz  Nr. 7 ieskaitot . 
 
 

2. 
Par zemes ierīcības  projektiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus Nr 8. un Nr. 9  un darba   uzdevumu. 
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3. 
Par detālplānojumu izstrādes vadītāja maiņu 

 
1) 
 
 Pamatojoties  uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98.punktu, 
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Par  izstrādes vadītāju izstrādes stadijā esošiem 4 (četriem)  detālplānojumiem  apstiprināt 

Nīcas novada teritorijas plānotāju Evitu KALĒJU. 
 
2) 
 
 Pamatojoties  uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 
Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 75.punktu, 
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Par  izstrādes vadītāju izstrādes stadijā esošam lokālplānojumam: 
“Pilskalni” Grīnvalti, Nīcas pagasts, Nīcas novads  apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānotāju 
Evitu KALĒJU. 
 

4. 
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   

izvērtēšanai  izdotām  izziņām 
 

 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. 
 

 
5. 

Par Nīcas novada pašvaldības 2018.gada amatpersonu un darbinieku 
sarakstu ar ieņemamā amata un mēnešalgas norādi 

L.PAKULE-KRŪČE 
 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt „Nīcas novada pašvaldības 2018.gada amatpersonu un darbinieku sarakstu ar 
ieņemamā amata un mēnešalgas norādi“ .     
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6. 

Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2018. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā un zvejas rīku izlozi 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā procesa likuma” 
65.panta 2.daļu,  atklāti balsojot,  ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 
 

DOME NOLEMJ: 
 
1.  Apstiprināt Nolikumu „Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 2018. gadā’’ (pielikumā).  
 
2.  Noteikt zvejas rīku izlozi - 2018.gada 16.feburāris plkst. 14:00 Nīcas novada dome, Bārtas ielā 6, 
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 
 

7. 
Par  daudzdzīvokļu mājas Skolas ielā 4, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā , 

pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma „Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. un 51.pantu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Nodot nekustamā īpašuma - ēkas un tai funkcionāli piesaistītā zemes gabala Skolas ielā 4, Nīcā, 
Nīcas pagastā, Nīcas novadā, kadastra Nr. 6478 010 0100, pārvaldīšanas tiesības ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai - SIA Namu serviss APSE, reģ. Nr. 42103033900, 
parakstot nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 
 
2. Pēc lēmuma 1.punktā norādītā pieņemšanas – nodošanas akta par pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu parakstīšanas un saņemšanas Nīcas novada domē, īpašumu Skolas ielā 4, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā izslēgt no Nīcas novada pašvaldības bilances. 
 
3.      Nekustamā īpašuma nodošanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai apstiprināt 
Nīcas novada domes komisiju šādā  sastāvā: 
3.1. komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Šakals, domes izpilddirektors, 
3.2. komisijas locekļi –   Aigars Veiss, Komunālās pārvaldes vadītājs, 
                                                                  Normunds Brīvulis, Komunālās pārvaldes speciālists. 
 
4. Atzīt par saistošu ar SIA Namu serviss APSE, reģ. Nr. 42103033900, 13.12.2017. noslēgto 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu par neprivatizēto un Nīcas novada  
pašvaldībai piederošo dzīvokļu Nr. 3, 4, 12, 15, 16, 21, 24, 27, 30, 34, 36, 39 un Nr. 40, kas atrodas 
Skolas ielā 4, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā pārvaldīšanu.  
 
5. Lēmumu nosūtīt  SIA Namu serviss APSE, reģ. Nr. 42103033900, juridiskā adrese Peldu iela 41-2, 
Liepāja, LV-3401 un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielas 4, Nīcā īpašnieku kopībai, kuru 
pārstāv mājas padome – Edgars Krakups, Skolas iela 4 dz.41 un Evita Dziene, Skolas iela 4 dz.7, 
Nīcā. 
 

https://www.lursoft.lv/adrese/darza-iela-2-5-nica-nicas-pagasts-nicas-novads-lv-3473
https://www.lursoft.lv/adrese/darza-iela-2-5-nica-nicas-pagasts-nicas-novads-lv-3473
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8. 
Nīcas novada latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības 

“LAKSTĪGALA 2018” 
 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Nīcas novada latviešu tautas  dziesmu  dziedāšanas  sacensību ‘’LAKSTĪGALA 2018’’ 
nolikumu  apstiprināt. 
 

9. 
Par licencēto  makšķerēšanu  Liepājas  ezerā  un 

 Saistošiem  noteikumiem  Nr.1 
‘’Par  licencēto  makšķerēšanu  Liepājas  ezerā’’ 

R.LATVENS 
 

 Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības 
likuma 10.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 
"Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 15.punktu, 2015.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", 
atklāti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nīcas novada domes 2018.gada 15. janvāra Nīcas novada  domes  Saistošos 
noteikumus Nr.1  "Par  licencēto makšķerēšanu Liepājas  ezerā’’.  

2. Pilnvarot  biedrību "Liepājas ezeri" organizēt licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā. 
3. Atzīt par spēku zaudējušu Nīcas novada domes 2014.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.4 "Par 

nolikumu par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā un pilnvarojuma līgumu" (prot.nr.5, 
pts.Nr.4). 

10. 
Par Nīcas novada novusa čempionātu 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Nīcas  novada novusa čempionāta  nolikumu apstiprināt. 
 

11. 
Par  novada  ziemas sporta spēlēm 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Nīcas  novada ziemas sporta spēļu   nolikumu apstiprināt. 
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12. 
Par  mācību maksas  pārrēķinu futbola  grupā 

 
 Pamatojoties uz bērnu vecāku iesniegumiem, treneru ziņojumiem par nodarbību 
apmeklējumu un Civillikuma 1862.pantu, kas nosaka ka katram kreditoram ir tiesība atteikties no 
sava prasījuma,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
1. Veikt mācību maksas pārrēķinu  par  2(divām) personām. 
 

 
13. 

Par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu 
 
 Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 
8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
 1.  Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu  2018. gadam . 
 

14.         
Par lietvedes amatu Mūzikas skolā 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti  
balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav,  atturas  1( L. PAKULE-KRŪČE), 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  priekšlikumu par  lietvedes  amatu . 
 

15. 
Par amata pienākumiem un darba algu  

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,   atklāti 
balsojot, ar 6 balsīm par, pret  1 (L.PAKULE-KRŪČE) , atturas  1 (I.LĪBEKA),  
 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Datorsistēmu administratoram mainīt apakšsaimes 19.5.”Sistēmu administrēšana un 
uzturēšana” līmeni no II B uz  III B. 

16. 
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 

 
 Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
„Valsts pārvaldes iekārtas likuma” „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 87.panta 2.daļu,  atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret  navb, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
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1.  Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumu  1(vienai) juridiskai 
personai. 
 

17. 
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību  nodošanu apakšīrē 

 
 Pamatojoties uz iesniegumu un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 17., 
18., 19., 20. un 22.pantiem un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 
1.  Atļaut nodot apakšīrē pašvaldības dzīvokļa   lietošanas tiesības  1(vienai) personai uz  laiku līdz 
2018.gada 14.maijam.     

18. 
Par Nīcas novada jauniešu dienas 2018 pasākuma izdevumu tāmes apstiprināšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Apstiprināt „Nīcas novada jauniešu dienas 2018” nolikumu, nosakot dalībniekiem dalības 
maksu 4.00 un 6.00 EUR apmērā; 
2.  Apstiprināt Nīcas jauniešu dienas 2018 izdevumu tāmi. 

 
19. 

Par sabiedrisko centru vadītājiem 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav,   atturas  nav, 
 
     DOME NOLEMJ: 
 
1.  Apstiprināt priekšlikumus  par  Kalnišķu un Jūrmalciema sabiedrisko centru vadītājām.   
 
 

20. 
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā projektu konkursā,- vadlīnijā 

“Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” 
 

1) 
  Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu “Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve” un 
nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta. 
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2) 
 
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā projektu konkursā,- vadlīnijā 
“Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
     DOME NOLEMJ: 
 
1. Iesniegt projekta pieteikumu labiekārtojuma kapacitātes palielināšanai Bernātu dabas parkā un 
nodrošināt līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta . 
 
3) 
 
Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātajā projektu konkursā,- vadlīnijā 
“Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība” 
 
 LVAF projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu īstenotas  
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
                                                                   DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu Otaņķes upes ietekas Liepājas ezerā attīrīšanai un līdzfinansēt 
projektu. 
 

21. 
Par projekta pieteikuma iesniegšanu biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklāta 

projektu konkursa 4.kārtā, pretendējot uz finansējuma apgūšanu 239 991,28 EUR apmērā 
Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas 

attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 
  
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
             
                 DOME NOLEMJ: 
1 . Iesniegt projekta pieteikumu “Tīklu mājas” pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai adresē: 
“Piestātne”, Nīcas pagasts, Nīcas novads un līdzfinansēt projektu . 

 
22. 

 
Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

Investīciju plāna aktualizēšanu 
R.LATVENS, L.PAKULE-KRŪČE 

 
 Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir apstiprināta ar 2014.gada 
27.jūnija Nīcas novada domes lēmumu, protokols Nr.9, pts.2.2 "Par Nīcas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2014-2030.gadam” un "Nīcas novada attīstības programmu 2014-2020. 
gadam". 
 Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Izņemt no Investīciju plāna “Pamatprojektiem” realizētos projektus. 
2. Precizēt, izdalot atsevišķi kā patstāvīgus investīciju plāna projektus, 2.punktā minētos investīciju 
plāna projektus.  
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3. Balstoties uz atsevišķi izdalītiem 2.punktā minētajiem investīciju plāna projektiem virzīt kā 
prioritārus: Jūrmalciema tīklu mājas pārbūve, Jūrmalciema tīklu mājas teritorijas labiekārtošana, 
Jūrmalciema nobrauktuve, Sabiedriskā centra izveide Grīnvaltos. 
4. Investīciju plānā „Pamatprojekti” iekļaut jaunas pozīcijas: Otaņķes upes ietekas Liepājas ezerā 
attīrīšana (RV20 U4), Drošības pasākumu veicināšana, Nīcas Dižās muižas klēts iedzīvināšana un 
fasādes glābšanas darbi. 
5. Pārvirzīt kā prioritāri realizējamus jau esošu investīciju plāna projektus: Atbalsta programmas 
izveide novada uzņēmējiem,  
6. Publisko automašīnu stāvlaukumu ierīkošana Bernātos,  
7. Ūdenssaimniecības un kanalizācijas rekonstrukcija Grīnvaltos  
8. Veikt investīciju plāna aktualizāciju – skaidri formulējot projekta aktivitātes, darbības projekta 
“Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1  
  9. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus ietvaros.   
 

23. 
Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
L.PETERMANE, L.PAKULE-KRŪČE 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot,  ar 6 balsīm par, pret  
1 (L.PAKULE-KRŪČE), atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.Mainīt amata saimi skolas lietvedei no 3.8 – sekretariāta funkcijas uz saimi 18.3. „dokumentu 
pārvaldība” nosakot III līmeni. 
  

24. 
Par amata apakšsaimes maiņu 

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  atklāti 
balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 
1. Finanšu ekonomistei mainīt apakšsaimi 12.1.”Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru 
ministrijās” uz 12.3.”Finanšu uzskaite un analīze pašvaldībā” nosakot III līmeni. 

25. 
Par domes 2017.gada 11.decembra lēmuma atcelšanu 

 
 Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 1.pantu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija  
 
noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  10.punktu, pamatojoties uz Nīcas 
novada domes Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas 2018.gada 11.janvāra 
sēdes lēmumu, atklāti balsojot,  ar   8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1.  Atcelt domes 2017.gada 11.decembra lēmumu  “Par telpu nomu” (protokols Nr. 18, punkts 29). 
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2. Organizēt nedzīvojamās telpas  21,8 kv.m. platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā (apzīmējums kadastrā 64780100167001006) nomas tiesību izsoli ar mērķi noteikt 
nedzīvojamās telpas nomnieku, kurš piedāvā iespējami augstāko cenu  nomas tiesību 
nodibināšanai, lai uz 30.06.2018. būtu zināms izsoles uzvarētājs. 
3. Noteikt, ka par lēmuma 2.punktā noteiktā izpildi atbildīgā persona ir izpilddirektors. 

 
26. 

Par telpu nomu 
R.LATVENS,  L.PAKULE-KRŪČE   

 
 Nīcas novada pašvaldībā 2017.gada 6.decembrī (reģ.Nr.1630/2.1.7) saņemts un izvērtēts 
Ivetas Stases  2017.gada 4.decembra iesniegums ar lūgumu pagarināt 2003.gada 2.jūnijā noslēgto 
telpu nomas līgumu Nr.7-4/37 frizētavas vajadzībām. 
 Nīcas novada dome (iepriekš - Nīcas pagasta padome) ar Ivetu Stasi 2003.gadā noslēdza 
nedzīvojamo telpu, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīcā, 21,8 kv.m. platībā, nomu. Līguma darbības 
termiņš beidzies 2017.gada 31.decembrī. 
 Ņemot vērā to, ka  
 - jautājums par telpu nomas līguma pagarināšanu tika izskatīts 2017.gada 11.decembra 
domes sēdē (protokols Nr.18, punkts 29), kurā tika pieņemts lēmums par 2003.gada 2.jūnija telpu 
nomas līguma Nr.7-4/37 pagarināšanu uz laiku līdz 2018.gada 31.decembrim,  
 - telpu nomas līgums ar Ivetu Stasi nav parakstīts, 
 -Nīcas novada dome 2018.gada 15.janvārī, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1.pantu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 
77.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas 
personas mantas iznomāšanas kārību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem” 10.punktu, pamatojoties uz Nīcas novada domes Finanšu, attīstības, 
būvniecības un teritorijas plānošanas 2018.gada 11.janvāra sēdes lēmumu, pieņēma lēmumu 
atcelt domes 2017.gada 11.decembra lēmumu  “Par telpu nomu” (protokols Nr. 18, punkts 29) un 
organizēt nedzīvojamās telpas  21,8 kv.m. platībā, kas atrodas Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā (apzīmējums kadastrā 64780100167001006) nomas tiesību izsoli ar mērķi noteikt 
nedzīvojamās telpas nomnieku, kurš piedāvā iespējami augstāko cenu  nomas tiesību 
nodibināšanai , 
 - lai lietderīgi, ar mazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, līdz nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanai  izmantotu telpas,  
 - ņemot vērā, ka telpa nav nodota iznomātājam – Nīcas novada domei ar nodošanas – 
pieņemšanas aktu, Iveta Stase faktiski turpina lietot telpas frizētavas vajadzībām bez pārtraukuma, 
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
2., 3. un 6.1 pantiem, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par 
publiskas personas mantas iznomāšanas kārību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas 
līguma tipveida nosacījumiem”  9.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, pamatojoties uz Nīcas 
novada domes Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas 2018.gada 11.janvāra 
sēdes lēmumu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Pagarināt starp Nīcas novada domi un uzņēmēju 2003.gada 2.jūnijā noslēgto telpu nomas 
līgumu Nr.7-4/37 par telpu Skolas ielā 5, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, nomu 21,8 kv.m. 



 12 

 
platībā (apzīmējums kadastrā 64780100167001006) frizētavas vajadzībām ar šādiem 
nosacījumiem,-   noteikt nomas termiņu – 2018.gada 30.jūnijs. 
  

27. 
Par  domes   un  komitejām  sēdēm 

R.LATVENS, L.PAKULE-KRŪČE, I.LĪBEKA, D.SIKSNA 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret  

1 (R.LATVENS), atturas 1(R.KALĒJS), 

DOME  NOLEMJ: 

1.Noteikt sekojošu atlīdzību Nīcas novada domes deputātiem: 

 1.1.  komitejas priekšsēdētājam- 43,- EUR, 

 1.2. par piedalīšanos komitejas  darbā  (neatkarīgi, ir vai nav komitejas loceklis)- 36,- EUR, 

 1.3.par piedalīšanos domes sēdē- 50,- EUR, 

 1.4.par pārējo deputāta pienākumu veikšanu- 100,- EUR mēnesī, 

 1.5. noteikt- ja deputāts nepiedalās komitejas vai domes sēdē- atlīdzību par komitejas sēdi 

vai domes sēdi neaprēķināt, 

 1.6. noteikt, ka šis lēmums piemērojams ar 01.01.2018. 

2.Noteikt, ka spēku zaudē visi līdzšinējie Nīcas novada domes attiecībā uz deputātu atlīdzību. 

 


