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Nīcas novada domes 

2019. gada  8. jūlija   sēde (protokols Nr. 14) 
 

Sēde  notiek  Otaņķu pagasta  pārvaldē 
  

 Sēdē  piedalās:  
 

 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna 
LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Ainars SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS,   juriste  Linda ZVAIGZNEKALNE  
  
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Renārs  LATVENS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  I.REĶĒNA 
           

 
Darba  kārtībā: 

1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2 .Par  zemes ierīcības projektiem 
3. Par teritorijas  plānojuma  jautājumiem 
4. Par  dzīvokļa nodošanu lietošanā  Eiropas Savienības programmā „Erasmus+” projekta  
„Solidarity   Seekers”  vajadzībām 
5. Par deklarētās  dzīves vietas ziņu anulēšanu 
6. Par mencu  nozvejas  limitiem 
7. Par vasaras  nometņu  dalībnieku  izmaksām 
8. Par Rudes stadiona  nomas  maksu 
9. Par atbalstu Nīcas futbola komandas transporta izmaksu segšanai 
10. Par Iepirkumu  komisijas  veidlapu un  grozījumiem  komisijas  nolikumā 
11. Par  iesniegumu 
 
 Balsojums par  12. jautājumu :  par 6 balsis, pret  nav, atturas nav 
 
12.  Par dzīvokļa atsavināšanas procesa   uzsākšanu 
 
 

1.  
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 
 

 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu jautājumus: par zemes nodošanu īpašumā 
dzīvokļu  uzturēšanai, par dzīvokļa  atsavināšanu, zemes lietošanas mērķa maiņu. 
 Atklāti balsojot, ar  6 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt   administratīvos  aktus  no Nr. 86 līdz Nr. 89 ieskaitot . 
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II. 

Par pašvaldībai piekritībā esošo  nekustamo   
atsavināšanas procesa uzsākšanu 
 

Pamatojoties uz  likumu „Par pašvaldībām”’21.panta 17.punktu,kas nosaka, ka  Dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var  lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās 
mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav, atturas nav,   

DOME NOLEMJ: 
1.Pasūtīt  zemes kadastrālo uzmērīšanu 5 (pieciem)  nekustamajiem īpašumiem. 

 
III. 

Par lauksaimniecības zemes nomu tiesību 
izsoles rezultātu apstiprināšanu  
 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot augstāk 
minēto, atklāti balsojot, ar  6  balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2019.gada 20.jūnija lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 
 

IV. 
Par  zemes nomu  
 
 Pamatojoties uz  Ministru kabineta  2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350  „Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.p., 29.8.p.,30.4.,  53.p.,   Latvijas 
Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumu 1(vienai) personai. 
 

2. 
Par zemes  ierīcības projektiem 

 
 Nīcas  novada domes izskata  zemes  ierīcības  projektu  jautājumus. 
 Atklāti balsojot, ar  6 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  nr. 90 un    Nr. 91.  
 

3. 
Par  teritorijas plānojuma jautājumiem 

 
 Nīcas novada domes izskata jautājumus   par  detālplānojuma darba  uzdevuma  
pagarināšanu  un  lokālplānojumu. 
 Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr.  92 un Nr. 93. 
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4. 

Par dzīvokļa nodošanu lietošanā 
Eiropas Savienības programmā „Erasmus+” 
projekta  „Solidarity Seekers”  vajadzībām 

 
 

  Atklāti balsojot, ar  6 balsīm par, pret nav, atturas nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
Piešķirt lietošanā  Nīcas novada pašvaldības dzīvokli nr. 1  , kas atrodas Skolas ielā 5, uz 12 

mēnešiem programmas   ‘’Erasmus +’’  projekta  „Solidarity Seekers”   brīvprātīgā  darba 
veicējam. 

 
5. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

 Nīcas novada dome izskata   2(divu) personu iesniegumus par  personām, kuras  neuzturas 
saskaņā  ar ziņām par deklarēto dzīvesvietu. 
 Atklāti  balsojot, ar 6  balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 94 un Nr. 95. 

 
6. 

Par mencu nozvejas limitiem 
T.ŠĒFERS,  A.VEISS 

 
        Izvērtējot minēto informāciju, pamatojoties uz iesniegumu un  Zemkopības ministrijas vēstuli 
Nr.4.1-2e/1396/2019, un MK noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un 
to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5.1. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
14.punkta f. daļu, atklāti  balsojot, ar 5 balsīm par, pret 1(T.ŠĒFERS), atturas nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Piešķirt 1 (vienai)  juridiskai personai  papildus  mencu nozvejas limitu. 
 

7. 
Par vasaras nometņu   viena  dalībnieka   izmaksām 

 
Nīcas vidusskola  iesniegusi  iesniegumu par vasaras nometņu  viena dalībnieka  izmaksām. 
 
 Pamatojoties  uz likuma  ’’Par pašvaldībām ’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 Apstiprināt viena   vasaras nometnes dalībnieka    vienas dienas izmaksu. 
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8. 
Par Rudes stadiona nomas izmaksām 

 

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

DOME  NOLEMJ: 
1. Noteikt nomas maksu Rudes stadionam par vienu stundu 3,31 EUR (trīs eiro un 

trīsdesmit viens cents ) bez PVN. 
9. 

Par atbalstu Nīcas futbola komandas transporta izmaksu segšanai 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot,  
ar  6 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Atbalstīt  Nīcas vīriešu futbola komandas (FK “NĪCA”) dalību Eiropas Čempionu līgas 

sacensībās, kas no 5.- 8. septembrim norisināsies Slovēnijas pilsētā Mariborā daļēji apmaksājot 
transporta izmaksas  ( no   domes administrācijas  līdzekļiem). 

 
10. 

Par  Iepirkumu  komisijas  veidlapu un  grozījumiem  komisijas  nolikumā 
 
          Iepirkuma  komisija   sarakstei pašreiz  saskaņā   ar   pilnvarojumu  lieto domes  veidlapu. 
Ir priekšlikums  Iepirkumu  komisijai  apstiprināt  savu  veidlapu. 
  Pamatojoties  uz likuma ’’Par  pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti balsojot,  ar 6 balsīm par, 
pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Iepirkumu  komisijas  veidlapu  apstiprināt. 
2. Izdarīt  grozījumus  Nīcas novada Iepirkumu  komisijas  nolikumā (apstiprināts 13.01.2014., 
prot. Nr. 1)   -   visā tekstā vārdus vienskaitļa ģenetīvā ’’iepirkuma’’  aizstāt  ar vārdiem 
daudzskaitļa ģenetīvā ’’iepirkumu’’. 

11. 

Par iesniegumu 
 

 Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.4 „Par Nīcas novada simboliku” 5.sadaļu ,  atklāti 

balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav, atturas nav,   

DOME  NOLEMJ: 
1.  Atļaut  1(vienai)  personai/uzņēmējam  produkcijas ražošanā/komercdarbībā   izmantot  Nīcas 

novada simboliku uz vienu gadu. 

12. 
Par  dzīvokļa  atsavināšanas procesa uzsākšanu 

 

 Atklāti balsojot, ar  6 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 96 (pielikumā). 


