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Nīcas novada domes 

2019. gada  14. janvāra sēde (protokols Nr.1) 
 

 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS,  priekšsēdētāja 
vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Laura PAKULE-KRŪČE,  Daina 
SIKSNA,  Inga SKRODE,   Ainars SĪKLIS, Turaids ŠĒFERS 
 
 Nīcas  novada domes  juriste Linda  ZVAIGZNEKALNE,  Attīstības  nodaļas  
projektu  koordinatore Ieva TAURINSKAITE,   Nīcas vidusskolas  direktore Lāsma 
PETERMANE, laikraksta “Kursas laiks”  darbinieki Liene ANDERSONE-KOLOSOVA un 
Uldis  DOBELIS 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS  
 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

  
Priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS  informē  par 

iepriekšējās  domes  sēdes  lēmumu izpildes   gaitu. 
Jautājumu uzdot R.LATVENS 

 
DARBA KĀRTĪBA  
 

1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
2. Par  zemes ierīcības  projektiem 
3. Par pirmpirkuma tiesībām  uz  nekustamajiem īpašumiem 
4. Par zvejas  nomas  tiesībām  (zvejas  rīkiem) zvejošanai 2019. gadā Baltijas 

jūras piekrastē  un  Liepājas ezerā  un zvejas rīku izlozi 
5. Par dzīvesvietas deklarēšanu 
6. Par dzīvokļu īres līgumu  pagarināšanu 
7. Par datu apstrādes  noteikumu apstiprināšanu 
8. Par izbraukumu konsultācijām Otaņķos 
9. Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli 
10. Par ziemas sporta spēļu nolikumu 

mailto:dome@nica.lv


11. Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
12. Par Nīcas novada PII “Spārīte” tehniskajiem darbiniekiem 
13. Par Nīcas vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem 
14. Par Nīcas novadam piešķirto valsts mērķdotāciju  
15. Par nekustamā īpašuma  nodokļa   parādiem 
16. Par Nīcas novada Ziemas turnīru basketbolā  
17. Par stāstu konkursa nolikumu 
18. Par pašvaldības projektu konkursu 

 
Papildus jautājumi 
 Balsojums  par iekļaušanu  darba  kārtībā : par 8, pret  nav, atturas nav. 
 

19. Par Nīcas novada domes Sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautājumu 
komiteju. 

20. Par koku izciršanu 
21. Par grāmatvedības    iesniegumu 

 
1. 

Zemes un īpašumu  jautājumi 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvos   aktus  Nr. 1, 2, 3. 
2. 

Par zemes ierīcības  projektiem 
 

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

 
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr. 4, 5, 6, 7, 8. 
 

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 nekustamo īpašumu  
izmantošanas   izvērtēšanai  izdoto   izziņu   par atteikšanos  no pirmpirkuma  
tiesībām. 

4. 

Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2019. gadā 
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā un zvejas rīku izlozi 

R.LATVENS 



 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā procesa 
likuma” 65.panta 2.daļu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par , pret  nav, atturas nav,  

 
DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nolikumu „Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību 
(zvejas rīku) iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada 
teritorijā 2019. gadā’’.  

2. Noteikt zvejas rīku izlozi - 2019.gada 15.feburāris plkst. 14:00 Nīcas novada 
dome, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

5. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  9. 
 

6 
Par  dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu, konstatētajiem faktiem, un Latvijas Republikas 

likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otro daļu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt īres līgumu ar 2(divām)  personām  . 
 

7. 
Par datu apstrādes noteikumu  apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. Punktu un 
41. panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar  8  balsīm par, pret, atturas,  

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt iekšējo normatīvo aktu “Nīcas mūzikas skolas Personas datu 

apstrādes noteikumi“.  
2. Apstiprināt iekšējo normatīvo aktu “Nīcas novada pašvaldības Personas datu 

apstrādes noteikumi“.  
3. Apstiprināt  iekšējo normatīvo aktu “Nīcas vidusskolas Personas datu 

apstrādes noteikumi“.  
4. Apstiprināt iekšējo normatīvo aktu “Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes 

„Spārīte“ Personas datu apstrādes noteikumi“.  
5. Apstiprināt  iekšējo normatīvo aktu “Rudes sākumskolas Personas datu 

apstrādes noteikumi“.  



 
8. 

Par izbraukuma konsultāciju sniegšanu Otaņķu pagasta pārvaldē 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27.punktu, atklāti balsojot ar  8 balsīm  par , pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Izveidot Vienoto klientu apkalpošanas centru, adresē “Pagastmāja”, Rudē, 

Otaņķu pagastā, Nīcas novadā ar 2019.gada februāra mēnesi. 
2. Noteikt konsultāciju pieņemšanas laiku pirmdienās no plkst. 9:00-17:30. 

 
9. 

Par lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Pašvaldība” 

Pamatojoties uz likumu „Par publiskas personas finanšu līdzekļu un  mantas 
izšķērdēšanas novēršanu” 1., 3., 6 1  pantiem, likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija Nr.350 
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu, 30.4. 
punktu,  32. punktu, 44. punktu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas 
nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Organizēt nekustamā īpašuma – lauksaimniecības zemes „Pašvaldība”, kadastra 
apzīmējums 6478 009 0090, 1,3  ha  platībā, lauksaimniecības zemes nomas tiesību 
izsoli ar pretendentu atlasi.  
 
2. Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 
 
3. Apstiprināt zemes gabala „Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 009 0090, 1,3  
ha platībā, nomas tiesību izsoles sākumcenu  3 % apmērā no zemes gabala 
kadastrālās vērtības, kas ir 42,58  EUR (četrdesmit divi euro un 58 centi). Apstiprināt 
izsoles soļa lielumu 1 % (viens procents). 
 
4. Izsoli organizēt 2019.gada 01.februārī  plkst.14.00 Nīcas novada domē, Bārtas iela 
6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 
 

10.  
Par ziemas sporta spēļu nolikumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
Nīcas novada ziemas sporta spēļu nolikumu apstiprināt. 
 
 



Sēdi  vada   Nīcas novada domes  priekšsēdētāja  vietnieks  Renārs  LATVENS. 
11. 

Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
 

 Nīcas novada  dome izvērtē   Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 
445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7. punktu. 
 
 Atklāti  balsojot,  ar 5 balsīm par, pret 1(T.ŠĒFERS), atturas  1(L. PAKULE-
KRŪČE), A.PETERMANIS  balsošanā   nepiedalās,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Priekšlikumu apstiprināt. 
 

 Sēdi   turpina  vadīt  Nīcas novada domes  priekšsēdētājs Agris  PETERMANIS 
12. 

Par Nīcas novada PII “Spārīte” tehniskajiem darbiniekiem 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot,  ar 7 

balsīm par, pret  nav, atturas 1(A.SĪKLIS), 

DOME  NOLEMJ: 
Priekšlikumus  par  Nīcas novada PII “Spārīte” tehniskajiem darbiniekiem apstiprināt. 

13. 
Par Nīcas vidusskolas tehniskajiem darbiniekiem 

 
 Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti balsojot,  ar 7 
balsīm par, pret  nav, atturas 1 (A.SĪKLIS), 

DOME NOLEMJ: 
Priekšlikumus  par  Nīcas vidusskolas  tehniskajiem darbiniekiem apstiprināt. 

14. 
Par Nīcas novadam piešķirto valsts mērķdotāciju  

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

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt Nīcas novadam piešķirtās valsts mērķdotācijas sadalījumu. 
 

15. 
Par  nekustamā  īpašuma  nodokļa   parādiem 

 
Pamatojoties  uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, 

likuma  “Par nekustamā īpašuma  nodokli’ 9.panta 3.daļu , likuma “’Par pašvaldībām’’ 
21.panta pirmās daļas 27.punktu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  
nav, 



DOME  NOLEMJ: 
1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu parādus saskaņā  ar  pielikumiem. 
 

16. 
Par Nīcas novada Ziemas turnīru  basketbolā 

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

balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Nīcas novada Ziemas turnīra nolikumu 3x3 basketbolā apstiprināt . 
 

17. 

Par Stāstu konkursa “Reiz Nīcā…” nolikumu 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, 

ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 

 

Stāstu konkursa “Reiz Nīcā…” nolikumu apstiprināt . 

 
18. 

Par pašvaldības projektu konkursu 
‘’Mēs savam novadam’’  

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada 2019. gada projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” nolikumu.  
2. Apstiprināt Nīcas novada 2019. gada projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” pielikumus – 10 (desmit). 
3. Apstiprināt Nīcas novada 2019. gada projektu konkursa “Mēs savam 

novadam” vērtēšanas komisijas nolikumu. 
 

 Projektu konkursa kopējais budžets 2019. gadā sastāda EUR 6000,00.  

 
 Izsludina  sēdes darba pārtraukumu  uz 10  minūtēm. 

 
19. 

Par Nīcas novada domes Sociālo, izglītības,  
kultūras un sporta jautājumu komiteju 

 
 Jautājuma  apspriešanā  piedalās  T.ŠĒFERS, A.PETERMANI,  S L.PAKULE-

KRŪČE,  R.LATVENS, L.ZVAIGZNEKALNE, I.LĪBEKA, D.SIKSNA, I.SKRODE. 



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

DOME  NOLEMJ: 

1. Noņemt jautājumu  no dienas  kārtības. 

20. 

Par atļauju nocirst kokus  īpašumā “Tosele” 
 
 Atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu nr. 10 (pielikumā). 
 

21. 
Par  domes   grāmatvedības  iesniegumu 

R.LATVENS, T.ŠĒFERS 
      
                    Pamatojoties  uz Ministru kabineta 13.02.2018  noteikumu Nr.87  
’’Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta  iestādēs ‘’  panta   Nr. 187,  atklāti 
balsojot, par 8 balsis,  pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt   priekšlikumus. 
 
 


