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Nīcas novada domes 

2019. gada  10. jūnija   sēde (protokols Nr. 12) 

 

  

 Sēdē  piedalās:  

 

 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja  vietnieks  
Renārs  LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA ,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Ainars 
SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS,   domes juriste  
L.ZVAIGZNEKALNE,   laikraksta ‘’Kurzemes  vārds ‘’  pārstāve Linda KILEVICA ,  
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  I.REĶĒNA 
             
DARBA  KĀRTĪBĀ 
 
 1. Zemes un īpašumu jautājumi 
 2. Par  zemes ierīcības projektiem 
 3. Par pirmpirkuma tiesību atteikumiem  
 4. Par Mūzikas skolas direktores   iesniegumu   
 5. Par sociālā  dzīvokļa īres tiesību  pagarināšanu  
 6.Par autobusa atrašanās vietām  naktīs  un brīvdienās 
 7. Par amata  vietas  likvidāciju  
 8. Par Nīcas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju 
 9. Par nakšņošanas izmaksām Nīcas sporta  hallē 
 10. Par Nīcas Mūzikas skolas  akreditāciju  
 11. Par Nīcas novada pašvaldības   amatpersonu paraksta tiesībām 
 12. Par 2018. gada  publisko pārskatu 
 13. Par jaunuzsākto administratīvo procesu 
 
Papildus jautājumi: 
 14.Par Nīcas  novada apbalvojumiem 12.klases un 9.klases absolventiem 
 15. Par domes lēmuma izpildi 

16. Par iesniegumu 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi  

R.LATVENS 
I. 
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 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no nr. 68 līdz Nr. 74 . 

 
 

II. 
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 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2019.gada 16.maija lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 

 
III. 

Par neapbūvēta zemes gabala „Mazbangas”, 
 kadastra Nr. 6478 005 0143 zemes izsoles tiesību 
 rezultātu apstiprināšanu   un pirkuma līguma noslēgšanu                                           
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot iepriekš 
minēto, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.Apstiprināt 2019.gada 23.maijā  izsludināto  zemes tiesību izsoli  par nenotikušu.  
2.Noslēgt pirkuma līgumu par Nīcas  novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mazbangas”’,  
kadastra numurs 6478 005 0144. 

IV. 
Par zemes nomas līguma  
noslēgšanu īpašumam „Degvielas bāze’’, 
Nīca,  Nīcas  pagasts, Nīcas novads 
 

  
Ministru kabineta  2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350  „Publiskas personas zemes 

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7., 17.punktiem,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, 
atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 
1.Slēgt   zemes  nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem par pašvaldībai piekritībā  esošo  zemi  
„Degvielas bāze” ar  kadastra numuru  6478 010 0246. 
 

2. 
Zemes ierīcības projekti,  detāplānojumi 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 75 līdz Nr. 79 ieskaitot. 
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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  Mūzikas skolas  direktores iesniegumu 
R.LATVENS 

 
Saņemts Nīcas Mūzikas skolas  direktores D.SLEŽES  iesniegums. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar   7 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. “IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursa – 
festivāla” ieņēmumus 900.00EUR apmērā pārvirzīt Nīcas Mūzikas skolas budžetā. 
 
                                                                                                         5. 

Par  sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

 

Pamatojoties uz iesniegumu, uz Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un 
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta 1.punkta 2.apakšpunktu, 2.punktu  un 10.panta 
1.punktu, kā arī nolikumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanas kārtību un  sociālās, izglītības, kultūras un 
sporta komitejas konstatēto , atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

 
                                DOME NOLEMJ:  
 

1. Pagarināt īres līgumu par sociālā dzīvokļa  lietošanas tiesībām ar  vienu personu.      
                                                                                 
                                                                                   6. 

Par  autobusa atrašanās vietām naktīs un brīvdienās 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Apstiprināt  Nīcas novada autotransporta RENAULT MASTER ,Nr. MC 7827, atrašanās 
vietas naktīs un brīvdienās.  
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7. 
Par amata vietas likvidāciju 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, atklāti 

balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus 29.01.2019. „Nīcas novada pašvaldības 2019.gada amatpersonu un 
darbinieku sarakstā ar ieņemamā amata un mēnešalgas norādi’’ . 

2. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar “juristi” uz nepilnu darba laiku, pamatojoties uz Darba 
likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu. 

 
  

8. 
Par Nīcas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izvērtēšanas komisiju 
R.LATVENS 

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

 
DOME NOLEMJ: 

1.Apstiprināt Zemes lietu speciālisti Sandru PĻAVNIECI darījumu komisijas priekšsēdētājas  amatā. 
    

9. 
Par nakšņošanas izmaksām Nīcas sporta hallē 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta 14.punkta a) 

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

DOME NOLEMJ: 
 
1. Noteikt nakšņošanas izmaksas Nīcas sporta hallē vienai personai par vienu dienu 

3,63 (trīs eiro un sešdesmit trīs centi ) EUR bez PVN. 
 

10. 
Par Nīcas mūzikas skolas akreditāciju 

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  atklāti 

balsojot,  ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
                                                                     DOME NOLEMJ: 

Priekšlikumu apstiprināt. 
11. 

Par Nīcas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām 
R.LATVENS 

 
 Pamatojoties uz  likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’  21. pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, 
pret nav, atturas  nav, 
                                                                       DOME  NOLEMJ: 
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1. Noteikt, ka paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs  ir Nīcas novada domes 

priekšsēdētājam Agrim PETERMANIM  un  Nīcas novada domes galvenajai grāmatvedei  
Inesei ĢIRNEI.  Noteikt, ka minētajās iestādēs abi paraksti derīgi tikai kopā. 

12. 
Par 2018. gada publisko  pārskatu 

R.LATVENS 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,  atklāti balsojot, ar 
7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Nīcas novada domes  2018. gada  publisko pārskatu   apstiprināt. 
2. 2018. gada  publisko pārskatu nosūtīt  Vides aizsardzības  un reģionālās  attīstības  ministrijai 
un Nacionālai bibliotēkai. 
 

13. 
Par jaunuzsākto administratīvo procesu 

R.LATVENS, L.ZVAIGZNEKALNE 
 
 

Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 85.panta 
1.daļu,  „Būvniecības likuma” 18.panta 5.daļas 2.punktu, „Administratīvā procesa likuma” 
28.panta trešā daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

 

1.Atcelt Nīcas novada domes 2014.gada 13.janvāra domes (Protokols  Nr.1. , punkts Nr.12.) 

lēmumu. 

2.Atcelt Nīcas novada domes 2013.gada 28.oktobra (prot.nr. 17, plst. Nr.7) lēmumu  

3.Atcelt Nīcas novada domes 2014.gada 18.augusta (prot.Nr.11., pts.Nr.15) lēmumu. 

4.Uzdot adresātam izstrādāt izmaiņas būvprojektā. 

5.Izstrādājot izmaiņas būvprojektā, ņemt vērā 14.12.2006. sastādīto zemes robežu 

noteikšanas aktu , izmantojot īpašumam izstrādātajā detālplānojumā noteiktos principus par 

sarkano līniju. 

6.Piešķirt trešās personas statusu  2(diviem) kaimiņiem. 

 

14. 
Par Nīcas  novada domes apbalvojumiem 12.klases un 9.klases absolventiem 

 
 Izvērtējot Nīcas vidusskolas sniegto informāciju par Nīcas  novada domes apbalvojamajiem 
12.klases un 9.klases absolventiem, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,atklāti 
balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
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Apstiprināt   Nīcas vidusskolas administrācijas  priekšlikumus  par 12.klases 

un 9.klases absolventu  apbalvojumiem. 
 
 
 

15. 
Par domes lēmuma izpildi 

 

 2019.gada 14.maija ārkārtas sēdē dome jautājumā „Par atkritumu apsaimniekošanas maksu 
Nīcas novadā” nolēma:  
 

 
 Uzdot Nīcas novada domes Sociālajam dienestam mēneša laikā sagatavot saistošo 
noteikumu projektu sociāli mazaizsargāto novada iedzīvotāju atbalstam attiecībā uz sadzīves 
atkritumu maksas atvieglojumiem. 
 

 Sociālais dienests ir informējis priekšlikuma autoru domes priekšsēdētāja vietnieku 
R.LATVENU  par sociālās palīdzības iespējām Nīcas novadā atbilstoši saistošajiem noteikumiem. 
Priekšlikuma autors piekritis dienesta viedoklim. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
Gala lēmumu izstrādāt pēc tam, kad būs informācija par šī paša lēmuma 6.p.izpildi: „Komunālās 
pārvaldes vadītājam A.VEISAM domes apvienotajai komitejai ik mēnesi 5 mēnešu garumā iesniegt 
pārskatu par Nīcas novada daudzdzīvokļu māju, kurās sadzīves atkritumus apsaimnieko Nīcas 
novada dome, nodoto sadzīves atkritumu apjomu atbilstoši sadzīves atkritumu izvešanas 
grafikam un apjomiem, kas stājas spēkā pēc 2019.gada 15.maija.” 
 
 

16. 
Par iesniegumu 

 
 

Piešķirt Nīcas novada domes priekšsēdētājam Agrim  PETERMANIM   atvaļinājumu no š.g.  
19.jūnija 4 nedēļas. 
 
 
 


