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Nīcas novada domes 
2019. gada  12.augusta sēde (protokols Nr. 16) 

 
  

 Sēdē  piedalās:  
 

 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  vietnieks  
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,  Ainars SĪKLIS, 
 Raivis KALĒJS 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS,   juriste  Linda ZVAIGZNEKALNE  
  
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  Ināra  REĶĒNA 
           
Darba kārtība: 
1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par  zemes ierīcības  projektiem un detālplānojumu 
3. Par  pirmpirkuma tiesībām 
4. Par  pasākuma  ‘’Čiekurkauss   2019’’  nolikumu 
5. Par dzīvojamo telpu  īres tiesību piešķiršanu 
6. Par  grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” pārdošanu 
7. Par  nolikuma  ‘’Nīcas novada domes Iepirkuma komisijas  nolikums’’ apstiprināšanu 
8. Par  atkritumu apsaimniekošanas maksu  juridiskām personām,  kuru radītos atkritumus  
      administrē novada dome 
9. Par ārkārtējo situāciju lopkopībā 
10. Par Nīcas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju 
11. Par attīstības nodaļas iesniegumu 
12. Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
13. Par augusta konferenci 
14. Par līgumu 
 
PAPILDUS 
Balsojums ;  par 7 balsis, pret  nav, atturas nav 
 
15. Par atļauju īpašumā  nocirst  koku 
16. Par deputāta  iesniegumu 
17. Par suvenīru tirdzniecību 

1. 
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
I. 

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

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no nr.  103 līdz Nr. 107 ieskaitot. 
II. 

 
Par lauku apvidus zemes nomas līguma  
pagarināšanu  

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem Nr. 644 

„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanas  un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību’’ 5., 9 .p., Ministru kabineta  2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350  
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 7., 17.punktiem, atklāti 
balsojot, ar7 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 
1.Pagarināt  zemes  nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem. 
 
 

2. 
Par zemes  ierīcības projektiem un detālplānojumu 

 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus no Nr. 108 līdz Nr.114  un  attiecīgos  darba uzdevumus . 
3.  

Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  izmantošanas   
izvērtēšanai  izdotām  izziņām  

 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,(I.SKRODE  nebalso  par  vienu  
nekustamo  īpašumu), 

DOME  NOLEMJ: 
 

Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem  
izmantošanas  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no pirmpirkuma  tiesībām. 
        

4. 
Par  pasākuma   “ČIEKURKAUSS 2019“   nolikumu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 41.panta 
pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar   7 balsīm par, pret  nav, atturas nav,   
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt NOLIKUMU  “Čiekurkauss 2019“. 
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada  SPORTA CENTRA vadītājam. 

 
5. 

Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 
Pamatojoties uz iesniegumu, augstākminēto  un uz Latvijas Republikas likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.panta, Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta 
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1.punkta, 15.pantu, kā arī saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.2.2.pantu ,  
domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas konstatēto  , atklāti balsojot, ar   7 balsīm 
par, pret  nav, atturas   nav, 

  
                                     DOME NOLEMJ:  
 

1.  Nodot 3 (trīs)  personām  lietošanas tiesības uz dzīvokļiem. 
 
 

6. 
Par grāmatas  “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums” pārdošanu 

 
  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  atklāti balsojot, ar  7 
balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Nodot 355 grāmatas “Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājumu”  eksemplārus 
pārdošanai Nīcas tūrisma informācijas centrā; 

2. Noteikt pārdošanas cenu par vienu vienību 15.00 EUR  apmērā ( ieskaitot PVN).                                                  

 
7. 

Par nolikuma 
“Nīcas novada domes Iepirkumu komisijas nolikums” 

apstiprināšanu 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2.punktu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm 
par,        pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt nolikumu “Nīcas novada domes Iepirkumu komisijas nolikums” (pielikumā). 

2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē 2014.gada 13.janvāra Nīcas novada domes sēdē 

apstiprinātais nolikums “Nīcas novada domes Iepirkuma komisijas nolikums”. 

8. 
Par atkritumu apsaimniekošanas maksu 

 juridiskām personām , 
 kuru radītos atkritumus administrē novada dome  

 
 Pamatojoties uz „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 39.panta pirmās daļas 1.punktu, 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu e apakšpunktu, Nīcas novada domes 09.12.2010.  
 
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā 
teritorijā” 4.2.punktu atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
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 1. Atkritumu apsaimniekošanas maksu juridiskajām personām, kuru radītos 

atkritumus administrē novada dome, aprēķināt pēc izvestā atkritumu apjoma, kas sadalīts uz reāli 

adresē noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

skaitu, kas izmanto konkrēto atkritumu konteineru novietni. 

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram.  

9. 
Par ārkārtējo situāciju lopkopībā 

 
Pamatojoties uz „Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma” 4. panta pirmās daļas 

1. punkta "d" apakšpunktu un otrās daļas 2. punktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma 
stāvokli" 4. panta otro daļu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 3.punktu,  atklāti 
balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, balsošanā  nepiedalās I.SKRODE, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Pieprasīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam izsludināt ārkārtējo situāciju lopkopībā 

Nīcas novadā no 2019.gada 12.augusta līdz 2019.gada 11.novembrim. 
 
2. Lēmumu nosūtīt Zemkopības ministrijai. 

 
10. 

Par Nīcas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju 
 

  

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 10. punktu un 13.punktu, Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 17.punktu, un  
Nīcas novada domes 2015.gada 09. februāra nolikuma “Darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas nolikums” 9.punktu un 10.punktu, atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret nav, atturas 
nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Ievēlēt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļus un grozīt Nīcas 

novada domes 2015.gada 09.februāra lēmuma Nr. 11 (prot. Nr. 2) “Par Nīcas novada 

domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju” I. daļas 2. punktu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

“Komisijas sastāvā ievēlēt:  
Komisijas priekšsēdētāja Sandra PĻAVNIECE; 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Zenta AUZA; 
Komisijas locekle Evita KALĒJA; 
Komisijas loceklis Ainārs SĪKLIS; 
Komisijas locekle Iveta JĀKOBSONE.” 
 

2. Grozīt Nīcas novada domes 2015.gada 09.februāra lēmuma Nr. 11 (prot. Nr. 2) “Par Nīcas 

novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju” II. daļas 1. 

punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

3.  

“Noteikt atlīdzību par vienas lietas izskatīšanu.’’ 

https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p4
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p5
https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli#p6
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11. 
Par attīstības nodaļas iesniegumu 

 
 
 Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
Nīcas novada domes Nolikuma „Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” 46.punktu, atklāti 
balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Priekšlikumu  apstiprināt. 
 

12. 
Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 

 Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 

pamatojoties uz nolikumu „Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”, atklāti balsojot, ar 7 

balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Nīcas vidusskolas  priekšlikumus apstiprināt:  

1. Ar Nīcas novada domes Goda rakstu  apbalvot  Dainu TAMUŽU , Svetlanu 

PUŠKAREVU. 

2. Ar Nīcas novada Atzinības rakstu  apbalvot Mārtiņu ĀBOLU. 

3. Piešķirt Pateicību  Dainai JURGAI . 

13. 
Par augusta konferenci 

 
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav, atturas nav, (balsošanā  nepiedalās I.LĪBEKA), 

 
DOME  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt  izglītības iestāžu  priekšlikumus . 

 
14. 

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

DOME  NOLEMJ: 
 Saskaņā ar 09.05.2013. Nīcas novada domes lēmumu (prot.7, pts.11) noslēgt 

patapinājuma līgumu par dzīvokļa Saules ielā 8-19 izmantošanu   Nīcas vidusskolas vidusskolēnu 

izmitināšanai mācību gada laikā. 
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15. 
Par atļauju nocirst koku īpašumā 

 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.115 . 
 

 

16. 
Par deputāta iesniegumu 

 
 Priekšlikumu  apstiprināt. 
 


