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 NĪCAS NOVADA DOME 
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tālrunis 63469049, fakss 63489502,e-pasts:  dome@nica.lv 

 
 

Nīcas novada domes 
2019. gada 11. marta  sēde (protokols Nr. 4) 

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

 
Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS   informē  par  

iepriekšējās   domes  sēdes   lēmumu izpildes   gaitu. 
 

Darba kārtībā: 
 
1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem un detālplānojumiem 
3. Par  pirmpirkuma tiesībām uz  nekustamajiem īpašumiem 
4. Par transportlīdzekļa HYUNDAI ELANTRA  izsoli 
5. Par transportlīdzekļa MERCEDES BENZ 0404 atsavināšanu 
6. Par Nīcas novadā organizētiem pasākumiem 
7. Par zvejas rīku izlozi 
8. Par īres tiesību maiņu 
9. Par bezcerīgo parādu  norakstīšanu 
10. Par Nīcas novada  velokrosa sacensībām 
11. Par ceļa  servitūtu 
12. Par saistošo noteikumu  grozījumiem 
13. Par Kultūras centra telpu nomu 
14.Par iesniegumu 
15. Par precizēto laika grafiku un aizņēmuma Valsts kasē nodrošinājumu– sadalījumā pa 
gadiem projektā ar identifikācijas Nr.: Nr. 5.5.1.0/17/I/009 
16.Par Administratīvo komisiju 
 
   Balsojums  -  par  8 balsis, pret  nav, atturas nav 
 



 

17. Par dzīvokļa atsavināšanas ierosināšanu 
 

1. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 

  Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr.  22 līdz Nr. 28 . 
 

II. 
ZEMES NOMA 

 
  Pamatojoties uz  Ministru kabineta  2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350  „Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.p., 29.8.p., 53.p.,     Latvijas Republikas 
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumus 3(trīs) personām . 
 

 
2. 

Par  zemes ierīcības  projektiem  un detālplānojumiem 
 

  Atklāti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 29 līdz Nr. 32 . 
 

3.  
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   

izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

 Atklāti balsojot, ar 8 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 kustamās mantas – transportlīdzekļa  
Hyundai Elantra  atsavināšanu 

 
   

Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 10.panta 1.daļu: 
1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli 

Hyundai Elantra ar valsts reģistrācijas Nr. HS 9506. 
2. Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa Hyundai Elantra izsoles noteikumus. 

3. Noteikt izsoles datumu – 2019.gada 11. aprīlis plkst. 14.00  Nīcas novada domes 

14.kabinetā. 



 
4. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2019.gada 

28. marta plkst. 14.00 

5. Apstiprināt izsoles soli 20,00 EUR (divdesmit). 

 
5. 

Par kustamās mantas – transportlīdzekļa  

Mercedes Benz 0404  atsavināšanu 

  
 Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 10.panta 1.daļu, 
atklāti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ:  
1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē pašvaldībai piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli 
Mercedes Benz 0404 ar valsts reģistrācijas Nr. HE 9822. 
2. Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz 0404  izsoles noteikumus. 

3. Noteikt izsoles datumu – 2019.gada 18.aprilī plkst. 14.00  Nīcas novada domes 

14.kabinetā. 

4. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2019.gada 

18. aprīlim plkst. 14.00 

5. Apstiprināt izsoles soli 50,00 EUR (piecdesmit). 

6. Izsludināt izsoli laikrakstā “Kurzemes Vārds”, kā arī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un  Nīcas 

novada domes mājas lapā www.nica.lv.  

 
6 

Par Nīcas novadā organizētajiem pasākumiem  
 

 Izvērtējot “Administratīvo pārkāpuma kodeksa” 171.pantu un  “Publisko izklaides un 
svētku pasākumu drošības likuma” 10.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta pirmās daļas 2. 
punktu  un 14.panta otro daļu, un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21.punktu, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ:  
 
 Noteikt, ka alkoholisko dzērienu lietošana ir atļauta sabiedriskās vietās, pieņemto 
sabiedrības normu ietvaros (neaizskarot cilvēka cieņu),  Nīcas novadā organizētos publiskos 
pasākumos: 

1. Rudes estrādē; 

2. Nīcas parkā; 

3. Nīcas kultūras namā; 

4. Otaņķu tautas namā; 

5. pašvaldības sabiedriskajos centros; 

6. brīvdabas pasākumos Nīcas novadā (t.sk. Bernātu dabas parkā, Jūrmalciemā). 

 
7. 

Par zvejas rīku izlozi Baltijas jūras piekrastē un 
 Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 

 

http://www.nica.lv/


 

  Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
     Akceptēt 2019. gada 15. februāra  zvejas rīku Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
izlozes rezultātus, zvejošanai 2019. gadā. 

 
                                                                                             8. 

Par īres tiesību maiņu 
 

Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 
           Slēgt  dzīvokļa īres līgumu  ar  1 (vienu) personu. 

9. 

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 

 
Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”,  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 
2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktam, pamatojoties uz informāciju no Latvijas Republikas 
Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu, un faktu, ka nav 
iespējams parādu piedzīt no mantiniekiem, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  
nav, 

DOME   NOLEMJ: 
 
1. Atzīt par bezcerīgiem un norakstīt no bilances parādus par dzīvokļa īri un komunālajiem 

pakalpojumiem   2(divām) mirušām personām. 
 

10. 
Par Nīcas novada velokrosa sacensībām 

 
Atklāti balsojot, ar  8 balsīm  par, pret nav, atturas  nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

1. Velokrosa  nolikumu apstiprināt . 
 

11. 
Par ceļa servitūtu 

 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt   administratīvo aktu Nr.  34.   

 
 
 
 



 

 
12. 

Par Saistošiem noteikumiem Nr. 4 ’’Grozījumi Nīcas novada domes 
 2012.gada 12. janvāra saistošos noteikumos Nr.10 

’’ Par augstas  detalizācijas  informācijas aprites kārtību Nīcas  novadā’’  ’’ 
 
 Nīcas novada dome izskata   saistošo   noteikumu projektu. 
 
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm  par , pret nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 Saistošos  noteikumus  Nr. 4’’Grozījumi Nīcas novada domes 2012.gada 12. janvāra 
saistošos noteikumos Nr.10 ’’ Par augstas  detalizācijas  informācijas aprites kārtību Nīcas  
novadā’’  ’’  apstiprināt (pielikumā). 
 

13. 
Par kultūras centra  telpu  nomu 

  
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’  21. pantu  ,atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, 
pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.  Noteikt šādu nomas maksu (cena BEZ PVN) Nīcas novada kultūras centra telpām: 
 

1) Bāriņa (sarkanā) zāle (Nīcas KN) 10 EUR/h 
2) Pelēkā (izstāžu) zāle (Nīcas KN) 20 EUR/h 
3) Baltā zāle (Nīcas KN) 30 EUR/h 
4) Skatītāju/ kino zāle (Nīcas KN) 40 EUR/h 
5) Lielā zāle Otaņķu tautas nams 20 EUR/h 
6) Tradīciju zāle Otaņķu tautas nams 10 EUR/h 
7) Mazā zāle Otaņķu tautas nams 8 EUR/h. 
 

14. 
Par iesniegumu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm  
par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Atbrīvot personu no pienākumu pildīšanas  komisijā.  
 
 

15. 
Par precizēto laika grafiku un aizņēmuma Valsts kasē nodrošinājumu–  

sadalījumā pa gadiem projektā ar identifikācijas Nr.: Nr. 5.5.1.0/17/I/009 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izmaksu izlietojuma sadalījumu saskaņā ar projekta grafiku. 

 
 



 

 
 

16. 
Par izmaiņām Nīcas  novada  Administratīvās komisijas nolikumā  

 un  komisijas sastāvā 
 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

1.Ievēlēt Kristīni Malecku par Administratīvās komisijas locekli. 
 
2.Veikt izmaiņas Administratīvās komisijas nolikumā. 

  
17. 

Par dzīvokļa  atsavināšanas  ierosināšanu 
 

  Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 Apstiprināt administratīvo  aktu nr. 33. 
 

 
 
 
 


