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Nīcas novada domes 
2019. gada  9. septembra  sēde (protokols Nr. 17) 

 
  

 Sēdē  piedalās:  
 

 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  
vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,   
Raivis KALĒJS, Turaids ŠĒFERS 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS 
  
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  Ināra  REĶĒNA 

 
 

DARBA  KĀRTĪBĀ 
 
1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3. Par pirmpirkuma  tiesībām  uz  nekustamiem   īpašumiem 
4. Par  detālplānojumu 
5. Par papildus  finansējuma  piešķiršanu  Būvvaldei 
6. Par   nekustamā  īpašuma  nodokļa  parāda  piedziņu 
7. Par  viena audzēkņa  izmaksām  mēnesī  Nīcas  novada  izglītības  iestādēs 
8. Par iesniegumu             
9. Par Nīcas novada velokrosa sacensību „Bernātu Čiekurs 2019” nolikumu 
apstiprināšanu 

10. Par degvielas normām 

11.Par Nīcas novada izglītības iestāžu vadītājiem  un pirmsskolas  izglītības iestādes 
metodiķi 

12.Par publisko apspriešanu par Nīcas novada pašvaldības administratīvās teritorijas 
robežu grozīšanu 

13. Par finansējumu Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Spārīte” 
14. Par nekustamo īpašumu „Čīmas” 

Papildus jautājumi: 

 Balsojums  :  par 7 balsīs, pret  nav, atturas nav. 

15. Par Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2019” eseju konkursa nolikumu 
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16.Par Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2019” zīmējumu konkursa nolikumu 

17. Par ziedojuma pārvirzīšanu 
18. Par atbalsta personālu 
 
 

Izpilddirektora   p.i. Aigars VEISS  informē  par 12.08.2019. domes sēdes  
Lēmumu izpildes gaitu. 

 
1. 

Zemes un īpašumu   jautājumi 
 
 
 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu jautājumus:  par īpašumu 
sadalīšanu  un nosaukumu piešķiršanu, adresēm, paviljona  novietošanu uz Liepājas -
Klaipēdas šosejas 5.km, par īpašuma atsavināšanu un atsavināšanas izdevumiem. 
 
 Atklāti  balsojot, ar  7 balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos   aktus  no Nr. 116 līdz  Nr. 120 ieskaitot. 
 

2.  
Par zemes ierīcības projektiem 

 
Nīcas  novada  dome izskata jautājumus  par zemes  ierīcības projektiem. 
 
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktu  no nr.  121 līdz Nr.  124  ieskaitot  
 

3.  
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  

izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

Atklāti balsojot,  ar  7 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 detālplānojumu 

 
 Nīcas novada dome izskata   jautājumu  par detālplānojuma  izstrādes 
uzsākšanu. 
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas   nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt  administratīvo aktu nr. 125  
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5. 
   Par papildus finansējuma  piešķiršanu Būvvaldei 

 
  

Papildus līdzekļu piešķiršana ir nepieciešama: 
- sakarā ar deputāta ierosinājumu un lēmumu  veikt īpašumu ‘’Smilšu Rausis’’ 

sadalīšanu, 
-  zemes kadastrālās uzmērīšanas pasūtīšanu  īpašumiem  ‘’Pora Zudavi’’ , 

‘’Pļavas’’, ‘’Stikliņi’’, ‘’Pašvaldība’’, ‘’Parks pie skolas’’ ,  īpašumu  nostiprināšanai  
zemesgrāmatā, 

- īpašumu  ‘’ Stikliņi ‘’ un ‘’Egļu mežs’’   mežu inventarizācijas lietas 
izgatavošanai, 

-  2 (divu)  dzīvokļu (Teikas – 8, Rudē, un Saules iela 8-1 , Nīcā), un zemes 
īpašuma ‘’Degvielas bāze’’  novērtējuma pasūtīšanai, 

 -‘’ Latvijas Vēstnesī’’  sludinājumu apmaksai  par atkārtotu mežu izsoli un 
īpašuma ‘’Bērza pumpuri’’, pārdošanu,  

 - Valsts zemes dienesta izdevumi saistībā ar kadastra informācijas sistēmā 
nekustamā  īpašuma ‘’Ābeļziedi’’ un’’ Egļu mežs’’ izveidi.  

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

DOME NOLEMJ: 
1. 2019.gadā papildus piešķirt 5000 eiro Būvvaldes budžetā (izdevuma kodā 

2279) pašvaldības zemju mērniecībai, novērtējumam un Valsts zemes 
dienesta nepieciešamajiem izdevumiem, saistībā ar pašvaldības īpašumu 
pārdošanu. 

2. Nepieciešamos papildus izdevumus 5000 eiro pārvirzīt no pašvaldības 
īpašuma pārdošanas ieņēmumiem. 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
 Nīcas novada dome  izskata  zvērinātas  tiesu izpildītājas Agnese BIĶES   
(Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja,)  lietvedībā  esošo   izpildu lieta . 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  126 . 

7. 
Par viena audzēkņa izmaksām  

Nīcas novada  izglītības iestādēs 
 

 Nīcas novada  dome  jautājumu  par  viena  audzēkņa  izmaksām ar  š.g. 1. 
septembri  izskata   atbilstoši Ministru kabineta     28.06.2016.  noteikumiem   Nr.  
418. 
            

Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 
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Apstiprināt  1(viena) audzēkņa  izmaksas  mēnesī  Nīcas  novada  izglītības  iestādēs . 

8. 
Par iesniegumu 

 
 Pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 3.punktu, 

atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav,  atturas  nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1.Noraidīt  personas iesniegumu. 

9. 
Par Nīcas novada velokrosa sacensību „Bernātu Čiekurs 2019” nolikuma 

apstiprināšanu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
41.panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm  par, pret, atturas,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt NOLIKUMU  ’’Nīcas novada sacensības velokrosā „Bernātu Čiekurs 
2019”  (pielikumā). 

2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA 
vadītājam. 

10. 
Par degvielas normām 

Izvērtējot iesniegtos aktus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Degvielas normas apstiprināt. 
 

11. 
Par Nīcas novada izglītības iestāžu vadītājiem  
 un pirmsskolas  izglītības iestādes metodiķi 

 
Nīcas novada  izglītības iestāžu  priekšlikumus  apstiprināt. 
 
 

12. 
Par publisko apspriešanu par Nīcas novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

robežu grozīšanu 
 

 Atklāti balsojot  ar  6 balsīm par, pret 1 (T.ŠEFERS), atturas  nav, 

 

DOME  NOLEMJ: 

 
 

1. No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 22.oktobrim organizēt publisko 
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apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Nīcas 

novada administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai likvidēšanu. 

1.1. Publiskajā apspriešanā var piedalīties 18 gadu vecumu sasniegušas: 

1.1.1. Nīcas novadā deklarētas personas; 

1.1.2. personas, kurām Nīcas novadā pieder nekustamais īpašums. 

 

   2. 2019.gada 9.oktobrī plkst. 18:00 organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi 

Nīcas kultūras namā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

 

   3. Savu viedokli iedzīvotāji var izteikt: 

        3.1.  iesniedzot Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā noformētu iesniegumu, 

elektroniski, nosūtot uz e- pasta adresi dome@nica.lv; vienotajā valsts un 

pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai papīra formā Nīcas novada 

domē 16.kab. Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pag., Nīcas nov., vai Otaņku pagasta 

pārvaldē „Pagastmāja”, Rude, Otaņķu pag., Nīcas novadā, 

         3.2.   aizpildot un iesniedzot publiskās apspriešanas anketu Nīcas novada 

Nīcas bibliotēkā, Otaņķu bibliotēkā; Kalnišķu, Jūrmalciema, Grīnvaltu 

sabiedriskajos centros; Otanķu pagasta pārvaldē to darba laikā. 

4. Apstiprināt publiskas apspriešanas aptaujas anketu (Pielikumā Nr.l). 

5. Apstiprināt Publiskās apspriešanas par Nīcas novada pašvaldības 

administratīvās teritorijas robežu grozīšanu Reģistrācijas lapu (Pielikumā 

Nr.2). 

6. Nīcas novada pašvaldības administrācijai nodrošināt publiskās apspriešanas 

norisi. 

7. Publiskās apspriešanas aptaujas rezultātus apkopot un līdz 2019.gada 

31.oktobrim publicēt Pašvaldības mājaslapā www.nica.lv un Nīcas novada 

domes informatīvajā izdevumā „Nīcas novada vēstis”. 
 

mailto:dome@nica.lv
http://www.latvija.lv/
http://www.nica.lv/


  
 

13. 
Par finansējumu Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Spārīte” 

 
 

Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Finansējumu  Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādei “Spārīte” apstiprināt 

14. 
Par nekustamo īpašumu „Čīmas” 

 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
17.punktu, 

DOME NOLEMJ: 
1. Nepārņemt valstij piekritīgo īpašumu „Čīmas” Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

 
15. 

Par Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2019” eseju konkursa nolikumu 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm  par, pret  
nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2019” eseju konkursa „Iedvesmas vēstule Latvijas 
Olimpiskajai komandai” nolikumu . 

16. 

Par Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2019” zīmējumu konkursa nolikumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2019” zīmējumu  konkursa  „Latvijas Olimpiskās 
komandas talismans”  nolikumu. 

17. 
Par ziedojuma pārvirzīšanu 

 
 Izvērtējot priekšlikumu un  iesniegumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Atlikumu no ziedojuma grāmatas „Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” izdošanai  
pārvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei inventāra iegādei. 

 
18. 

Par atbalsta personālu 
 
 Pamatpojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, 
atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 

Apstiprināt grozījumus   par  izglītības  personālu . 


