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Nīcas novada domes 
2019. gada 11. februāra  sēde (protokols Nr. 3) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Laura 
PAKULE-KRŪČE,  Inga SKRODE,   Ainars SĪKLIS, Turaids ŠĒFERS 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Renārs  LATVENS  
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
Izpilddirektora  pienākumu  izpildītājs Aigars  VEISS   informē  par divu 

iepriekšējo   domes  sēžu   lēmumu izpildes   gaitu. 
DARBA  KĀRTĪBA: 
1. Zemes  un īpašuma  jautājumi 
2. Par  zemes ierīcības projektiem  un detālplānojumiem 
3. Par  pirmpirkuma tiesībām  uz  nekustamajiem īpašumiem 
4. Par piemiņas velti Nīcas novada jaundzimušajiem 
5. Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) koordinētajā projektā “Piekrastes 
     apsaimniekošanas      praktisko aktivitāšu realizēšana” 
6. Par Nīcas  jauniešu  dienu 
7. Par zvejas nomas tiesībām 2019. gadā 
8. Par izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām 
9.  Par līguma slēgšanu  ar Grobiņas novada  domi (sports) 
10. Par novusa  čempionātu 
11. Par  daudzdzīvokļu  apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu  pašvaldībai 
       piederošiem dzīvokļiem 
12. Par dalību pasākumā ‘’Pamatpakalpojumi un ciematu  atjaunošana’’ (II kārta) 
13. Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.g. investīciju  plāna aktualizēšanu  
      sadaļā  ‘’autoceļi’’ 
14. Par īpašuma  sadalīšanu 
15. Par  degvielas  normām 
 
Papildus   jautājums . Balsojums  par  papildus  jautājumu  iekļaušanu izskatīšanai  - 
Par 6 balsis, pret  nav, atturas  nav. 
 
16. Par personas iesniegumu 



 

1. 
Zemes  un īpašumu jautājumi 

S.PĻAVNIECE, T.ŠĒFERS 
 

I. 
 Atklāti balsojot par katru  administratīvo   aktu :  6 balsis par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvos   aktus  Nr. 14, 15, 16, 17  . 
 

II. 
Par lauku apvidus zemes nomas līgumu 

 noslēgšanu vai pagarināšanu 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 664 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas  un nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību’’4., 5., 6.p., atklāti balsojot, ar  6 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Pagarināt noslēgto  lauku apvidus zemes  nomas līgumus  4(četrām)  personām. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi sekojoši: 
-NIN -1.5% no kadastrālās vērtības,  
-nomas maksa 0.5 % no kadastrālās vērtības,  
- 21% PVN no maksas. 
 

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 1.februāra lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātus. 
2. Uzdot Nīcas novada domes zemes lietu speciālistei sagatavot atbilstošu lauksaimniecības 

zemes nomas līgumu. 
3. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes izpilddirektoram Andrejam ŠAKALAM. 

 
2. 

Par  zemes ierīcības projektiem 
un detālplānojumiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.  18 un Nr. 19 . 
 
 
 



 

3.  
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  

izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

 Atklāti balsojot, ar 6 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 piemiņas velti Nīcas novada jaundzimušajiem 
L.PAKULE-KRŪČE 

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

DOME  NOLEMJ: 
2019. gadā   turpināt  tradīciju  -  katram  Nīcas   novadā   jaundzimušajam     pasniegt 
piemiņas velti- sudraba krekla saktu  25.- EUR  vērtībā. 
 
 

 
5. 

Par dalību Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) koordinētajā projektā “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 

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

DOME NOLEMJ: 
 

1. Atbalstīt projekta pieteikuma iesniegšanu nacionālas nozīmes projektā “Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. 
 

6. 
Par Nīcas  jauniešu dienu 

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

DOME NOLEMJ: 
          Nīcas  jauniešu dienas  nolikumu    un izdevumu tāmi apstiprināt. 
 

7. 
 Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2019. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
 

 Balsošana  notiek  par katru  administratīvā  aktā   minēto  apakšpunktu . Balsošanā   
              apakšpunktos, kuros skartas   deputātu  T.ŠĒFERA  un I.LĪBEKAS  intereses,  viņi   balsošanā  
               nepiedalās. 
 Kopējais  atklātais  balsojums :  par 6 balsis, pret nav, atturas  nav. 

DOME  NOLEMJ: 
             Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 20. 
    
 



 

8. 
Par izglītības  iestāžu  audzēkņu   izmaksām 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

          Viena izglītojamā   izmaksas  2018./2019.m.g. otrajā  pusgadā apstiprināt. 
 
 

9. 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta 

skolas administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 
 

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

DOME NOLEMJ: 
 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta skolas  
administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu . 

10. 
Par  novusa čempionātu  

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 41.panta  
             pirmās daļas trešo punktu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm  par , pret  nav,  atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
              Apstiprināt  Nīcas novada novusa čempionāta  nolikumu.  
 
 

11. 

Par daudzdzīvokļu  māju  apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu 

pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 

  
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, atklāti balsojot, ar 
6 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
        Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nīcā, Dārza ielā 2, Skolas ielā 3  un ‘’Rīti’ 
       (Rude) apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem,  
        sākot ar 2019. gada 1.martu. 

12. 
Par dalību pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana” II kārtā 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Piedalīties pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, sagatavojot 
projekta pieteikumu un iesniedzot to Lauku atbalsta dienestā.  

2. Apstiprināt izstrādātos kritērijus. 
3. Atbildīgajiem darbiniekiem izvērtēt ceļa posmu pārbūvei izvirzāmos ceļus: Dēvici - Firsti – Mūrnieki; 

Nīca – Mācītājmuiža; Lieknas – Jaunbitenieki un atbilstoši kritērijiem sagatavot publiskai apspriedei. 
 



 

13. 
Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu - sadaļai ‘’Autoceļi’’ 
 
Balstoties uz projektu ietvaros nepieciešamiem precizējumiem, jau veiktajām 

aktivitātēm, kā arī nākamā periodā plānotajām aktivitātēm, nepieciešams veikt Nīcas 
novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu, veicot 
tajā sekojošas izmaiņas: 

 
1. Izsēgt realizētos Investīciju plāna “Pamatprojektus”: 

P1.1. - Kamenes-Paipu 
dambis  

P1.2. - Centrs – Žūrnieki 

P1.5. - Šmitas – Kranti 

P1.6. - Lībieši – Kāši 

P1.7. - Jaunzemji-Ķaupeļi 

P1.8. - Jūrmalciems – 
Meķis 

 

2. Iekļaut jaunus investīciju plāna “Pamatprojektus” un virzīt kā prioritārus: 
P1.4. - Dzintariņš - 

Baltijas jūra 
P1.6. – Dēvici - Firsti - 

Mūrnieki 

 
14. 

Par nekustamā īpašuma 
sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

            Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.21. 
15. 

Par degvielas normām 

A.VEISS, R.LATVENS,T.ŠĒFERS,A.SĪKLIS, I.LĪBEKA 

Pamatojoties uz iesniegtajiem  aktiem, atklāti balsojot, ar  4 balsīm par, pret  nav, 

atturas  2 (Inga SKRODE, Ainars SĪKLIS), 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt   degvielas normas     Renault Trafic   , VW Caddy ( 2 mašinas).        
 

16. 
Par personas   iesniegumu 

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

DOME NOLEMJ: 
       1.  Atbrīvot  personu   no Komisijas darījumu  ar lauksaimniecības  zemi izvērtēšanai 
           priekšsēdētājas   amata  pienākumiem. 
                                          SĒDES   VADĪTĀJS             /PARAKSTS/                        R.LATVENS 


