
 
 
 
 

 
Nīcas novada domes 

2019. gada 11. novembra   sēde (protokols Nr. 21) 
 

 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 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
DARBA  KĀRTĪBĀ 

    
1. Zemes un īpašumu   jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektu 
3. Par  pirmpirkuma  tiesībām  uz  nekustamajiem īpašumiem 
4. Par grozījumiem un papildinājumiem  Nīcas novada domes  2019. gada 8. jūlija 
lēmumā Nr. 93 
     (protokols nr.14, punkts Nr.3) 
5. Par jaunu funkciju  veikšanu , darba pienākumiem  un atalgojumu 
6. Par amatiem 
7.   Par  Nīcas novada domes  2019. gada 12. augusta  lēmuma ( protokols Nr. 16)  
      papildināšanu 
8. Par Nīcas lauku ambulances amatiem 
9. Par Nīcas muižas Dižo klēti 
10. Par Otaņķu pasta teritorijas labiekārtošanu 
11. Par  sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu. 
12. Par grozījumiem un papildinājumiem Nīcas novada  domes  2009.gada 
10.decembra   
      lēmumā  “Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības”(protokols Nr. 10) 
13.Par iesniegumu par grāmatas izdošanas līdzfinansējumu 
14. Par Papes ezera ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu 
15. Par publiskās apspriešanas par Nīcas novada pašvaldības administratīvās 
teritorijas robežu 
       grozīšanu rezultātiem.     
16.Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas sakarā    
17. Par grozījumiem 2019.gada 14.oktobra   lēmumā Nr. 129  “Par adresi” 
 

Papildus jautājums: 
Balsojums : par 7  balsis, pret  nav, atturas  nav, balsošanā  nepiedalās   L.PAKULE-
KRŪČE 
18. Par iesniegumu 



 
Deputāti  vienojas  par izskatāmo jautājumu izskatīšanas  kārtību: 
 - izskata  jautājumus no Nr. 1 līdz Nr. 14 ieskaitot  un  Nr. 17 un nr. 18, 
 - pārtraukums, 
 -  izskata   jautājumus  Nr.  15  un Nr. 16. 

 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 

Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu   jautājumus :  īpašumu  
sadalīšanu un jaunu  nosaukumu piešķiršanu,  drošību apdraudošo  koku  nociršanu . 

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

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 150 līdz Nr.  155  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.,30.2.,  
53.p.,  Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu,  

 
DOME NOLEMJ: 

1. Noslēgt  zemes nomas līgumu par mazdārziņiem    ar 7 (septiņām) 
personām. 
2. Noteikt, ka līgums, stājās spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses.  
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas  
sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumus. 
 

 

2. 
Par zemes ierīcības projektiem 

 
Nīcas novada dome izskata  jautājumu  par  zemes ierīcības  projektu. 
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvo  aktu Nr. 156   un attiecīgu darba  uzdevumu . 

 
3. 

Par pirmpirkuma  tiesībām  un nekustamajiem  īpašumiem 
 

Pamatojoties  uz  likuma „Par pašvaldībām’’ 78. panta  pirmo daļu, Ministru kabineta 
2010.gada 28. septembra  noteikumu Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību 
pirmpirkuma  tiesību izmantošanas  kārtību un termiņiem’’ 4. pantu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 Akceptēt   komisijas  izdotās izziņas. 
 



 

 
4. 

Par grozījumiem un papildinājumiem 
Nīcas novada domes  2019. gada 8. jūlija lēmumā Nr. 93  

(protokols nr.14, punkts Nr.3) 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu  Nr.  157. 
 

5. 
Par jaunu funkciju veikšanu, darba pienākumiem un atalgojumu 

 
 
 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, “Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu 
sarakstu apstiprina Dome,  atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav,  atturas  nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Noteikt  izmaiņas  Komunālās  pārvaldes speciālista  mēnešalgā  ar   2020.gada 

01.janvāri. 
 

6. 
Par amatiem 

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

kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, un “Nīcas novada pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un štatu 
sarakstu apstiprina Dome, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

NOLEMJ: 
1. Ar  31.12.2019. likvidēt amata vietu “fitnesa studijas instruktors ” . 
2. Apstiprināt Rudes sporta  nama  apkopējai  mēnešalgas  izmaiņas. 
 

7. 

Par Nīcas novada domes  2019. gada 12. augusta  lēmuma 
( protokols Nr. 16)  papildināšanu 

 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 24. punktu un 13. 

punktu un Nīcas novada domes 2015. gada 9.  februāra nolikuma “Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas nolikums” 25. punktu, atklāti balsojot, ar 8 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 



DOME NOLEMJ: 

1. Papildināt   Nīcas novada domes 2019. gada 12. augusta lēmuma (protokola Nr. 
16)   2. punktu,-    komisijas locekļiem noteikt   atlīdzību  par darbu . 

8. 
Par Nīcas lauku ambulances amatiem 

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

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  priekšlikumu   ar 2019.gada 1.decembri. 
 

9. 
Par Nīcas muižas Dižo klēti 

 
1. Precizēt darba grupu šādā sastāvā: deputāts Turaids Šēfers, deputāts Raivis 

Kalējs, Attīstības nodaļas vadītājas Ieva Taurinskaite, Kultūras centra vadītāja Ieva 
Mazpole, tūrisma speciāliste, Nīcas senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga un 
Otaņķu senlietu krātuves vadītāja. 

2. Apstiprināt darba grupas priekšsēdētāju- deputātu Turaidu Šēferu, nosakot, ka 
viņa kompetencē ietilpst ierosināt darba grupas sasaukšanu jautājumu skatīšanai 
un lemšanai, nodrošināt darba grupas darba kārtības apstiprināšanu, vadīt darba 
grupas sanāksmes, par rezultātiem sniegt ziņojumu domei. 

3. Darba grupas uzdevums ir izstrādāt tehnisko specifikāciju, konceptuālo aprakstu 
un vērtēšanas kritērijus metu konkursam “Nīcas Dižās muižas klēts nākotne”, 
sniegt priekšlikumus par plānoto būvniecības realizācijas izmaksu griestiem ar 
mērķi to iekļaut iepirkuma nolikumā. 

4. Noteikt, ka darba grupai 3.punktā noteiktais jāiesniedz domē līdz 2020.gada 
31.janvārim.  

5. Par Metu konkursa žūrijas komisijas sastāvu, tās sekretāru, darbības kārtību lemt 
atsevišķā lēmumā.  

6. Noteikt godalgas apmēru pirmo trīs vietu ieguvējiem: 1.vieta 2000,00 EUR, 
2.vieta 1500,00 EUR, un 3.vieta 1000,00 EUR apmērā, t.sk. nodokļi. Godalgu 
kopsumma tiek iekļauta Attīstības nodaļas 2020.gada budžetā. 

 
10. 

Par Otaņķu pasta teritorijas labiekārtošanu 
 

 Pēc Otaņķu pagasta iedzīvotāju sapulces 14.11.2018. tika ierosināts sakārtot 
zemi, ēku, kupicas, sabiedriskā centra izveidei un novietot šķirojamos gružu 
konteinerus.  
 
Pamatojoties uz likuma „ 21. pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret nav, 
atturas nav 

DOME  NOLEMJ: 
1. Organizēt Otaņķu pasta ēkas demontāžu (nojaukšanu), piešķirot finansējumu  

šim mērķim no neparedzētiem līdzekļiem.  



2. Noteikt, ka  demontāža veicama  līdz 31.12.2019. 

3. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgais ir Otaņķu pagasta  pārvaldes vadītājs 

A.BIŠOFS. 

11. 

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 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Ar  1(vienu)  personu pagarināt  īres līgumu par sociālā dzīvokļa lietošanas 
tiesībām . 

 
12. 

Par grozījumiem un papildinājumiem  
Nīcas novada domes 2009.gada 10.decembra   lēmumā Nr.10  

 “Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības”’ 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par,  pret  nav, atturas   nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 158  un Nr.  159. 

 

13. 
Par iesniegumu par grāmatas izdošanas līdzfinansējumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
Atbalstīt finansiāli Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā dzīvojošā selekcionāra 
Eglona  Brūna grāmatas par viņa selekcijas ābelēm izdošanu.  
 

 
14. 

Par Papes ezera ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru kabineta 
27.12.2005. noteikumu Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 
noteikumu izstrādāšanas kārtība”  8.1.p. ,   



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

DOME  NOLEMJ: 

Saskaņot VSIA „Melioprojekts” izstrādātos ūdens objekta ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) noteikumus. Papes ezers” (pasūtītājs VSIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi”). 

 

 
17. 

Par grozījumiem Nīcas novada domes 
 2019.gada 14.oktobra  lēmumā Nr. 129  “Par adresi” 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu  Nr. 160 . 
 

18. 
Par   iesniegumiem 

Pamatojoties  uz  likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, L. PAKULE-KRŪČE  
balsošanā  nepiedalās, 

DOME  NOLEMJ: 

Priekšlikumu apstiprināt. 

Tiek  izsludināts  pārtraukums 
Sēdi  turpina  vadīt  domes  priekšsēdētājs   A.PETERMANIS 
 

15.  
Par publiskās apspriešanas par Nīcas novada pašvaldības 
 administratīvās teritorijas robežu grozīšanu rezultātiem 

 

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

DOME  NOLEMJ: 

1. Nelikvidēt un negrozīt Nīcas novada administratīvās teritorijas robežas. 

2. Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

sagatavoto „Administratīvi teritoriālās reformas” likuma projektu par 

pašvaldību skaita samazināšanu. 

3. Lēmumu publicēt Nīcas novada pašvaldības mājas lapā. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā- Lielā ielā 4, Liepājā. 

5. Lēmumu nosūtīt VARAM un Saeimas frakcijām. 



 
 

16. 
Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas sakarā 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. 2019.gada 6.decembrī aicināt uz Nīcas novadu  

- Saeimā dibināto Kurzemes deputātu sadarbības grupu,  
- Saeimas politisko partiju frakciju deputātus,  
- pie frakcijām nepiederošos deputātus, 

 
ar sekojošu darba kārtību: 
 

a) Plkst. 14:00 divu stundu iepazīšanās ar Nīcas novadu. 
b) Plkst. 16:00 tikšanās ar Nīcas un Rucavas novadu domju deputātiem 

un abu novadu iedzīvotājiem: 
- Nīcas un Rucavas novadu prezentācija. 
- Deputātiem lūgtā viņu sagatavotā mājas darba prezentācija. 
- Diskusija un atbildes uz deputātu un iedzīvotāju jautājumiem. 
- Konkrētu priekšlikumu prezentācija ATR likumprojektam. 

 
2. līdz 12.decembrim sagatavot (nepieciešamības gadījumā sasaucot Nīcas 

novada domes ārkārtas sēdi) un līdz 17.12. iesniegt Saeimā ierosinājumus 
Administratīvi teritoriālās reformas likumprojektam. 

 
 
 

 

 


