
  

 
 

Nīcas novada domes 
2019. gada  8. aprīļa   sēde (protokols Nr.  5) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja  vietnieks Renārs  
LATVENS, deputāti  Inguna LĪBEKA , Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids 
ŠĒFERS, Ainars   SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes   izpilddirektors   Andrejs  ŠAKALS,   pirmsskolas   izglītības  iestādes  
‘’SPĀRĪTE’’  vadītāja  Daira EGLĪTE, 

 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS 
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI 
 
1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3.Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 
4. Par mērķdotācijas sadali māksliniecisko kolektīvu  vadītājiem 
5. Par Otaņķu pagasta ‘’Pagastmājas’’ telpu nomas maksu 
6. Par grozījumiem 10.12.2018. nolikumā ‘’Par Nīcas novada domes  darbinieku  novērtēšanu’’ 
7. Par amata vietu 
8. Par sabiedrisko centru nolikumiem 
9. Par suvenīru  tirdzniecību 
10. Par trūkstošo finansējumu  Liepājas rajona sporta skolas  treneru  algām 
11. Par Nīcas ambulances ēkas jumta  renovāciju 
12. Par  dzīvokļu reģistra  aktualizēšanu 
13. Par telpu nomu 
14. Par  kultūras  pasākumu nolikumiem 
15. Par tirdzniecības noteikumiem Nīcas novada svētkos 
16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
17. Par izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 
18. Par grants ceļu pārbūves projekta II kārtas  izstrādi 
19. Par Nīcas vidusskolas  iesniegumu 
20. Par  aizņēmumu  projektam 
21. Par darbinieku motivācijas sistēmu 
22. Par nekustamo īpašumu ‘’Šalkas’’ 
23. Par Nīcas novada pirmsskolas  izglītības iestāde ‘’Spārīte’’ un Rudes sākumskolas darbu 
      vasaras periodā 
24. Par ūdens un attīrīšanas iekārtu izbūvi Grinvaltu ciemā 
25.Par Attīstības nodaļas 2019. gada budžetu projektu ieviešanai 
26.Par aizņēmumu jauna autobusa iegādei Nīcas pašvaldības  vajadzībām 
27. Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli 
28. Par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

 
Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS  informē par iepriekšējās domes  sēdes 

lēmumu izpildes gaitu 
 
 



  
 

 
1. 

Zemes un īpašumu jautājumi  
R.LATVENS 

 
I.  

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.  35 līdz Nr. 40 ieskaitot. 
 

 
Par  atbrīvošanu no zemes nomas maksas  
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punkta a 
apakšpunktu,  
 

DOME NOLEMJ: 
1. Neaprēķināt zemes nomas maksu par pašvaldības zemes nomu  un nekustamā īpašuma 

nodokli konkrētam zemes gabalam  par periodu no 2019.gada 01.janvāra līdz  2020.gada 

09.aprīlim. 

 
II. 

Par lauksaimniecības zemes nomas 
 tiesību izsoli zemes gabalam „Palīgsaimniecības”  

 
       Pamatojoties uz likumu „Par publiskas personas finanšu līdzekļu un  mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 1., 3., 6 1  pantiem, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
14.punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija Nr.350 „Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, 30.4. punktu,  32. punktu, 44. punktu,  

 
Dome nolemj: 

 
1.Organizēt nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes „Palīgsaimniecības”, kadastra 
apzīmējums 6480 007 0087, 0,5   ha  platībā, lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli. 
2. Iznomāšanas mērķis – lauksaimniecības vajadzībām. 
3. Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 
4. Apstiprināt zemes gabala „Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0087, 0,5   ha 
platībā, nomas tiesību izsoles sākumcenu 28 EUR (divdesmit astoņi  euro ). Apstiprināt izsoles soļa 
lielumu EUR 2,00 (divi eur 00 euro centi). 
5.Zemes nomas līguma termiņš 6 (seši) gadi. 
6. Izsoli organizēt 2019.gada 16.maijā  plkst.10.30 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā. 
7. Lauksaimniecības zemes gabala apskate 2019.gada 15.maijā no plkst. 9:00- 16:00. 
8.Pieteikumu iesniegt līdz 2019.gada 16.maija plkst. 10:00,  Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, 
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 2.stāvā  19.kabinetā.   
9. Kontaktpersona: Nīcas novada domes zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 
63452251; e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv.  
 
 
 
 

mailto:sandra.plavniece@nica.lv


  
 
 

III. 
Par  pašvaldības nekustamā  īpašuma „Mazbangas’’ 
Nīcas pagastā, neapbūvēta zemes gabala (starpgabals) 
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšana  
 
 Apstiprināt  administratīvo aktu nr. 41. 
  

2. 
Par zemes ierīcības  projektiem 

 
 Nīcas novada dome izskata jautājumus  par zemes ierīcības projektu izstrādi un  projektu 
apstiprināšanu. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktu Nr. 42  līdz  Nr.  47 ieskaitot 
 
 

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: 
 

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

4. 
Par mērķdotāciju sadali 

māksliniecisko  kolektīvu vadītājiem 
 
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts 
budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.  
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

Piešķirt  un izmaksāt  mērķdotācijas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
5. 

Par Otaņķu pagasta ‘’Pagastmājas’’ telpu  nomas maksu 
 

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

DOME NOLEMJ: 
 
 

1. Noteikt  Otaņķu pagasta  ‘’Pagastmājas ‘’  1. stāva iznomājamo  telpu  nomas maksu 1.40 

EUR (cena BEZ PVN)  par 1 kv.m.   

 
6. 

Par grozījumiem 2018.gada 10.decembra nolikumā 
 „Par Nīcas novada domes darbinieku novērtēšanu“ 

 
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: 
 

Izdarīt 2018.gada 10.decembra nolikumā „Par Nīcas novada domes darbinieku novērtēšanu“ 
(protokols Nr. 18, p. Nr. 20). 

 
7. 

Par amata vietu 
 
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 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izveidot jaunu amata vietu „palīgstrādnieks“. 
 

8. 
Par sabiedrisko centru nolikumiem 

 
 Nīcas  novada kultūras centrs (vadītāja I.MAZPOLE) iesniegusi   aktualizētus sabiedrisko  
centru  nolikumus: Kalnišķu sabiedriskā centra, Grinvaltu sabiedriskā centra un Jūrmalciema 
sabiedriskā centra nolikumus. 
 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’   21. pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, 
pret nav, atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
Sabiedrisko centru nolikumus   apstiprināt. 
 
 



  
 
 

9. 
Par suvenīru tirdzniecību 

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

nav, atturas  nav,  
DOME NOLEMJ: 

 
1. 2015. gadā tika iegādātajām Nīcas novada prezentācijas vajadzībām iegādātajām 

atlikušajām 35 krūzēm ar Nīcas novada simboliku noteikt pārdošanas cenu 3,17 eiro. 

 

2. Pārdošanai Nīcas tūrisma informācijas centrā iegādātajām 20 grāmatām 

“Dienvidkurzemes adītājas jakas” (autore I. Heinola) Vienas grāmatas pārdošanas cenu 

noteikt 8 eiro. 

10. 
Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 

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

DOME NOLEMJ: 
         Piešķirt Liepājas rajona sporta skolai  Nīcas novada treneru atalgojumam  nepieciešamo  
naudu,  grozot sporta  budžetu. 
 

11. 
Par Nīcas ambulances ēkas jumta renovāciju 

L. PAKULE-KRŪČE 
         
        Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
     1,  2019. gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu  Valsts kasē   Nīcas ambulances ēkas  jumta seguma 
nomaiņai un bēniņu pārseguma  siltināšanai . 
 

12. 
Par dzīvokļu reģistra aktualizēšanu 

 
        Pamatojoties uz  08.07.2010.  saistošo noteikumu   Nr. 16  „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību’’ 5.7.punktu , nepieciešams 
aktualizēt dzīvokļu reģistrā  iekļauto personu kārtas numurus . 
 
        Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1.  Dzīvokļu reģistru    aktualizēt . 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

13. 
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 8 balsīm par, prêt nav, 
atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
             

1. Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumus   2( divām ) 
personām . 

 

14. 
Par  kultūras pasākumu  nolikumiem 

 

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

DOME  NOLEMJ: 
   1.  Kūku konkursa “Nīcas Saimniece 2019” nolikumu apstiprināt. 

   2.  Pasākuma ‘’Labdarības Andele’’  nolikumu apstiprināt. 

 
15. 

Par Tirdzniecības noteikumiem Nīcas novada svētkos 

 

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

DOME  NOLEMJ: 
    Nīcas novada svētku tirdzniecības noteikumus   apstiprināt. 

 

16. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
           Nīcas novada dome izskata  iesniegumus par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 3(trīs) 
personām. 
 
           Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus  Nr.  48.,49.un 50. 
 

17. 
Par izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  novada izglītības iestāžu  priekšlikumus. 
 
 
 
 
 



  
 

 
19. 

Par pārbūvei virzāmo grants ceļu pasākumā 
 “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana”, projekta  II kārtas izstrādi 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt uzņēmēju apspriedē sasniegto rezultātu un kā prioritāru ceļu projekta tālākā 
izstrādē virzīt 3 km garu ceļa posmu Nīca – Mācītājmuiža. 

 
19. 

Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
       
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, 

atturas 1(L.PAKULE-KRŪČE), 

DOME NOLEMJ: 

1.   Priekšlikumu  apstiprināt. 

 
20. 

Par aizņēmumu  projektam 
 

           Pamatojoties uz Nīcas novada domes 2017.gada 15.maija sēdes lēmumu (protokola Nr.9, 
p.1) par dalību un līdzfinansējumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā “Video 
novērošanas kameru uzstādīšana, veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā”, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 

1.Nodrošināt projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, ņemot aizņēmumu Valsts  kasē 

21. 
Par darbinieku motivācijas sistēmu 

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

DOME NOLEMJ: 
 

Darbinieku motivācijas sistēmas ieviešanu atlikt  uz vienu gadu. 
 
 

22. 
Par nekustamo īpašumu ’’Šalkas’’ 

 
         
       Pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka 
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas  ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, un lemt par pašvaldības  
nekustamā īpašuma atsavināšanu , ieķīlāšanu vai privatizēšanu ,kā arī par nekustamās mantas  
iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 



  
 

 
1. Nepārņemt Valsts meža dienesta  lietošanā esošo nekustamo īpašumu ’’Šalkas’’, kad, Nr. 

6480 013 0001, kas atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā. 
 

23. 
Par Nīcas novada pirmskolas izglītības iestādes ’’Spārīte’’  

un Rudes sākumsskolas  darbu 2019.gada vasarā 
D.EGLĪTE,  I.LĪBEKA 

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

DOME  NOLEMJ: 
1. Noteikt Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādei ’’Spārīte’’’un Rudes sākumskolas pirsskolas  
grupai slēgšanas  laikus  vasarā: 
  1.1. Nīcas novada pirmsskolas  izglītības  iestādi ’’Spārīte’’  slēgt no 01.07.2019. līdz 
31.07.2019., 
  1.2.  Rudes sākumskolas pirmsskolas  grupu slēgt  jūnijā augustā. 
 
2. Rudes sākumskolas  direktorei I.LĪBEKAI  jūlija mēnesī nodrošināt  apstākļus  15 pirmsskolas 
izglītības  iestādes ’’Spārīte’’ bērnu (sākot no 2,5 gadu vecuma) uzņemšanai Rudes sākumskolas 
pirmskolas  grupā. Bērni pirmsskolas  grupā  tiek uzņemti uz noteiktu  laiku, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumiem hronoloģiskā  kārtībā. 
3. Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ’’Spārīte’’  vadītājai D.EGLĪTEI   nepieciešamības  
gadījumā jūnijā vai augustā  nodrošināt apstākļus Rudes sākumskolas pirmsskolas  grupas  bērnu 
uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē’’Spārīte’’. Bērni tiek uzņemti, pamatojoties uz vecāku 
iesniegumiem. 
4. Par bērnu audzināšanas darba  organizēšanu , aprūpi,  viņu dzīvības un veselības  aizsardzību 
atbild tās izglītības iestādes vadītājs, kuru bērns konkrētajā laikā  apmeklē. 
5. Katra iestāde par bērnu ēdināšanu veic aprēķinus, izsniedz rēķinus, vecāki veic maksājumus, 
kuri tiek ieskaitīti katras iestādes budžetā. 
 

 
24. 

Par ūdens attīrīšanas  iekārtas  izbūvi Grinvaltu ciemā 
 
 . 
 Pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.panta  divdesmit septīto punktu, atklāti 
balsojot, ar 7 balsīm par,pret nav, atturas 1(L.PAKULE-KRŪČE), 

DOME  NOLEMJ: 
1. Veikt Grinvaltu ciemā  ūdens un attīrīšanas  iekārtu pārbūvi saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu  ’’Grinvaltu ciema notekūdeņu  attīrīšanas iekārtu pārbūve’’. 
2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar pašvaldības līdzfinansējumu . 

 
25. 

Par  Attīstības nodaļas 2019.gada budžetu projektu ieviešanai 
 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Attīstības nodaļas 2019.gada papildus budžeta vajadzības  . 

 



  

 

 

 

 

26. 
Par aizņēmumu jauna autobusa iegādei 

pašvaldības  vajadzībām 
 

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

DOME NOLEMJ: 
1. 2019. gadā  ņemt ilgtermiņa  aizņēmumu Valsts kasē . 
 

27. 
Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli 

 
1.Organizēt Nīcas ambulances 4 telpu nomas tiesību izsoli.  
 
2. Apstiprināt Nīcas ambulances „NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMUS” 
(pielikumā).  
 
3. Paziņojumu par izsoli publicēt „Nīcas novada vēstīs” un laikrakstā „Kurzemes vārds”, 
pašvaldības mājas lapā www.nica.lv . 
 

28. 
Par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 

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

DOME   NOLEMJ: 
 Uz 2019.gada maija sēdi sagatavot priekšlikumus par pašvaldības nekutamajiem īpašumiem, kas 
nav nepieciešami pašvaldības funkciju īstenošanai. 
 

http://www.nica.lv/

