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Nīcas novada domes 
2019. gada 09. decembra   sēde (protokols Nr. 22) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  vietnieks  
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  Ainars 
SĪKLIS,   Laura LAKULE-KRŪČE, Turaids ŠĒFERS 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
DARBA  KĀRTĪBĀ: 
 
1. Zemes  un īpašumu  jautājumi 
2. Par Saistošiem noteikumiem  Nr. 7 
3. Par zemes ierīcības projektiem 
4. Par Rudes sākumskolas  iesniegumu 
5. Par transportlīdzekļa  Hyundai Elantra  pārdošanu izsolē 
6. Par  transportlīdzekļa  Mercedes Benz  pārdošanu izsolē 
7. Par zvejas nomas tiesībām  zvejošanai  2020. gadā  Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
8. Par iesniegumu pieņemšanas  termiņu zvejas  nomas tiesībām zvejošanai  2020. gadā  Baltijas 
     jūras piekrastē  un Liepājas  ezerā 
9. Par pamatmaksu par rūpnieciskās  zvejas  tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu 
10. Par Sociālā dienesta  iesniegumu 
11. Par  naudas balvām  
12. Par autobusa vadītāja  amata vietas izveidošanu 
13.  Par Nīcas ambulances  nedzīvojamo telpu nomu tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu                                                    
14. Par cenas apstiprināšanu 2020. gada kalendāriem 
15.  Par naudas līdzekļu piešķiršanu no mežu izsolēm iegūtās naudas 
16.  Par  nolikuma apstiprināšanu 
17. Par komisijas  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamiem īpašumiem izvērtēšanai 
       Izdotajām  izziņām 
 

1. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 

 Nīcas novada dome   izskata  zemes un īpašumu  jautājumus :  īpašumu sadalīšanu un  
jaunu  nosaukumu piešķiršana, zemes   nodošana bez atlīdzības  dzīvokļa uzturēšanai. 
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 Atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt   administratīvos   aktus  no  161 līdz Nr.  163  ieskaitot. 
             II. 
Par  zemes nomu  

   
 Pamatojoties uz  Ministru kabineta  2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350  „Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”  29.2.p.,  53.p.,  Latvijas Republikas 
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu,  atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  
nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumus  3(trīs)  personām  par  pašvaldībai piederoša zemes īpašuma   
nomu  mazdārziņu vajadzībām: 

1.1. noteikt zemes izmantošanas mērķi – mazdārziņa  vajadzībām; 
1.2.noteikt zemes gabala nomas termiņu -2025.gada  8.decembri; 

                1.3. noteikt  nomas maksu –  zemesgabalam mazdārziņu teritorijā - 0,5 % (nulle komats  
pieci procenti) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,- gadā, ja 
aprēķinātā nomas maksa ir mazāka; 
1.4. papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1,5 % 
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas tiek maksāts atbilstoši paziņojumam.  
2. Noteikt, ka līgumi  stājās spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses.  

 
2. 

Par saistošiem noteikumiem   Nr.   7   
‘’Par  Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas  lauksaimniecībā  

 un sakņu, augļu dārza ierīkošanai izmantojamās 
zemes nomas  maksu’’ 

 
  Atklāti  balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Saistošos  noteikumus   Nr.  7 ‘’Par  Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas  lauksaimniecībā  
 un sakņu, augļu dārza ierīkošanai izmantojamās   zemes nomas  maksu’’  apstiprināt (pielikumā). 
 
2. Saistošos  noteikumus  nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās  attīstības   ministrijai atzinuma 
saņemšanai. 

3.   
Par  zemes ierīcības  projektiem 

 
  
 Atklāti  balsojot, ar   9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos   aktus  no  164 līdz Nr. 167 ieskaitot    

 
4.  

Par  Rudes sākumskolas  iesniegumu 
 

 Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt   Rudes sākumskolas  apkopējas algas likmi. 
 

5. 
Par  transportlīdzekļa Hyundai Elantra  pārdošanu izsolē 

R.LATVENS, L.PAKULE-KRŪČE 
  

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 10.panta 1.daļu 
1. Atzīt atkārtoto izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot atklātā mutiskā otrajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo kustamo 

mantu – transportlīdzekli Hyundai Elantra ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506. 

3. Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa Hyundai Elantra izsoles noteikumus. 

4. Noteikt izsoles datumu – 2020.gada 23.janvārī plkst. 14:00 Nīcas novada domes 

14.kabinetā. 

5. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 

23. janvārim plkst. 12:00. 

6. Apstiprināt izsoles soli 10,00 EUR (desmit euro). 

7. Izsoles komisiju apstiprina domes priekšsēdētājs, izdodot atsevišķu rīkojumu. 

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

 
6. 

Par  transportlīdzekļa (pasažieru autobusa) 
 Mercedes Benz 0404 pārdošanu izsolē 

  
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 10.panta 1.daļu 

9. Pārdot atklātā otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo kustamo 

mantu – transportlīdzekli Mercedes Benz 0404 ar valsts reģistrācijas Nr. HE 9822. 

10. Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz 0404 izsoles noteikumus. 

11. Noteikt izsoles datumu – 2020.gada 23. janvāri pulksten 15:00 Nīcas novada domes 

14.kabinetā. 

12. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2020.gada 

23. janvāra  pulksten 12:00. 

13. Apstiprināt izsoles soli 50,00 EUR (piecdesmit euro). 

14. Izsoles komisiju apstiprina domes priekšsēdētājs, izdodot atsevišķu rīkojumu. 

15. Izsludināt izsoli laikrakstā “Kurzemes Vārds” un Nīcas novada domes mājas lapā 

www.nica.lv.  

7. 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2020. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
 

Atklāti balsojot   9 balsīm par, pret  nav, atturas nav , 
 

DOME  NOLEMJ:  
1. 2020.gadā  piešķirt zvejas  rīkus 2019.gada  apjomā zvejošanai  Baltijas  jūras piekrastē  un 

Liepājas  ezerā  tām  fiziskām un juridiskām personām, kuras zvejojušas 2019.gadā, 
pildījušas  līguma  nosacījumus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem 
Nīcas novadā pieder  nekustamie  īpašumi. 

http://www.nica.lv/
http://www.nica.lv/
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8. 
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu 

 zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2020. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 

 
 Pamatojoties  uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta f) apakšpunktu Nīcas 

novada dome  ,atklāti balsojot ar 9 balsīm par , pret  nav, atturas nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Noteikt 2020.gada 17.janvāri par gala termiņu iesniegumu pieņemšanai uz  zvejas nomas 
tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2020.gadā Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā. 
 

9. 
Pamatmaksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

 un zvejas tiesību izmantošanu 
 
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
2020.gadā noteikt maksu  par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu pamatojoties uz Ministru 
kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, saskaņā ar šo noteikumu 21. 
pielikumu nepaaugstinot to divkārši. 

 
10. 

Par  Sociālā  dienesta   iesniegumu 
 
Atklāti balsojot,  ar   9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

                                                                     DOME NOLEMJ: 
 
 Priekšlikumu apstiprināt . 
 

11. 
Par naudas balvām 

                                                                                                                                                                       
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu un „Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbihnieku atlīdzības likuma“ 3.panta ceturtās daļas 5.punktu,  atklāti balsojot,  
ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

NOLEMJ: 
 

1. Priekšlikumus  apstiprināt. 
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12. 
Par autobusa vadītāja amata vietas izveidošanu 

I.SKRODE, A.VEISS, R.LATVENS, A.SĪKLIS 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,   atklāti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Izveidot jaunu amata vietu (ar terminētu darba līgumu). 
 

13. 
Par Nīcas ambulances  nedzīvojamo telpu 

 nomu tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un  likuma “Par 
publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1.,3.,6.1 pantiem ievērojot 
augstāk minēto, atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt 2019.gada 20.novembra Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu  nomas tiesību izsoles 
rezultātu. 

14. 
Par cenas apstiprināšanu 2020. gada kalendāriem 

T.ŠĒFERS, A.ŠAKALS, A.VEISS 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav,  atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Noteikt viena kalendāra pārdošanas cenu 5,02 EUR  (ieskaitot PVN). 

 
15. 

Par naudas līdzekļu piešķiršanu no mežu izsolēm iegūtās naudas 
A.SĪKLIS 

 
 Ņemot vērā to, ka Valsts kase naudu pašvaldību vajadzībām aizdod periodiski un jāgaida 
ilgs laiks naudas saņemšanai, būtisku vajadzību realizēšana paliek ilgstošā gaidīšanas režīmā. 
Tādēļ naudu Nīcas novadam un to iedzīvotājiem nepieciešamiem projektiem, kas jau bijuši 
ieplānoti, bet naudas trūkuma dēļ nav īstenoti, lūdzu piešķirt no š.g. septembrī mežu izsolēm 
iegūtās naudas 
 Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 
                                                                    DOME NOLEMJ: 
Piešķirt naudas līdzekļus no mežu izsolēm iegūtās naudas šādiem projektiem: 

1. NND ambulances jumta remonta līguma izpildei – 160.000 EUR; 
2. Grīnvaltu attīrīšanas stacijas izbūvei – 140 000 EUR; 
3. Nīcas pagasta grants ceļa Nīca-Mācītājmuiža atjaunošanai – 150 651 EUR; 
4. Nīcas novada grants ceļu atjaunošanai – 100 000 EUR. 
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5. Ēku apsaimniekošanai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. -30 000 EUR; 
6. Pērļu kapu kapličas jumta atjaunošanai – 10 000 EUR. 

 

16. 
Par  nolikuma apstiprināšanu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 41.panta 
pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav,  atturas  nav,   

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt NOLIKUMU  “Nīcas novada Vecgada turnīrs zolītē’’(pielikumā). 
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA vadītājam. 

 
17. 

Par komisijas  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamiem īpašumiem izvērtēšanai 
Izdotajām  izziņām 

 
 Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 

Akceptēt komisijas pirmpirkuma tiesību uz nekustamiem īpašumiem  izvērtēšanai izdotās  izziņas. 


