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Nīcas novada domes 
2019. gada 14. oktobra   sēde (protokols Nr. 20) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  vietnieks  
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  Ainars 
SĪKLIS, Inguna LĪBEKA 
 
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 projektiem un detālplānojumu 
3. Par pirmpirkuma tiesībām uz  nekustamiem īpašumiem 
4. Par Nīcas Mūzikas skolas organizēto   Konkursu-festivālu 
5. Par Jaunatnes konsultatīvās  komisijas  sastāva  maiņu 
6. Par  Nolikumu  ’’Jubilejas galda tenisa turnīrs Rudes sporta namā“ 
7. Par Saistošiem noteikumiem Nr. 6 (grozījumi budžetā) 
8.Par ansambļa vadītāja amata vietas izveidi 
9.Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli 
10. Par deputātu atlīdzību 
11. Par goda nominācijām Latvijas dzimšanas dienas pasākumā 
       Balsojums par iekļaušanu   darba kārtībā  : par  8 balsis, pret nav, atturas  nav 
12.  Par palīdzību ārkārtas  situācijā 
 
 

1. 
Zemes un īpašumu   jautājumi 

 
I. 

 Nīcas  novada dome  izskata  zemes  un īpašumu jautājumus :  īpašumu sadalīšanu un 
jaunu nosaukumu  piešķiršanu, par telpu  grupas  adresi, par zemes lietošanas  mērķu maiņu, par 
dzīvokļa  atsavināšanu,  par zemes nomas līguma grafiskās daļas  maiņu. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos   aktus    Nr.128  129, 130, 131, 132, 133, 134,  137, 139, 140, 141, 
142 . 
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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,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  
nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumu par mazdārziņu izmantošanu  32 personām. 
1.2. Nomas maksa –  zemesgabaliem mazdārziņu teritorijās - 0,5 % (nulle komats  pieci procenti) 
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 7,- gadā, ja aprēķinātā nomas 
maksa ir mazāka; 
1.3. papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1,5 % 
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas tiek maksāts atbilstoši paziņojumam.  
 

III. 
Īpašumu  atsavināšana 

 
  Nīcas novada dome izskata  īpašumu atsavināšanas  jautājumus, meža zemes un 
mežaudžu  izsoles  rezultātus   un īpašuma  atsavināšanas  /  izsoles  nolikumu . 
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 Apstiprināt  administratīvos  aktus   Nr. 135, 136, 138  un  izsoles  noteikumus  (pielikumā),  
uzaicinot  pierobežniekus  dalībai  izsolē. 

 
2. 

Par zemes ierīcības projektiem  un detālplānojumu 
 
  Nīcas novada  dome izskata jautājumus par  zemes ierīcības  projektiem  un 
detālplānojumu. 
 Atklāti  balsojot,  ar 8  balsīm par, pret nav, atturas nav 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos  aktus   no  Nr.  143 līdz Nr.  149  atbilstošus   darba  uzdevumus . 
 

3. 
Par  pirmpirkuma  tiesībām uz nekustamiem  īpašumiem 

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

DOME   NOLEMJ: 
 Akceptēt  Komisijas pašvaldību pirmpirkuma tiesību   uz  nekustamajiem īpašumiem  izvērtēšanai ’’  
izdotās   izziņas. 
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4. 
Par Nīcas Mūzikas skolas organizēto 

konkursu-festivālu 
 

 Nīcas  novada dome izskata  Nīcas Mūzikas skolas  direktores   iesniegto  Mazpilsētu  un 
lauku  mūzikas skolu  audzēkņu  klavieru  duetu  un mazo kameransambļu  konkursa-festivāla 
nolikumu. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt Nīcas mūzikas skolas  organizējamā  V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu 
klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursa – festivāla  nolikumu. 
 

5. 
Par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva maiņu 

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

 
DOME NOLEMJ: 

 
 Apstiprināt Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju sekojošā sastāvā: Komisijas 
priekšsēdētājs – Edgars Miķelis Kovaļskis un locekļi - Ģirts Knubis, Raivis Svilis, Rēzija Lākute, Ance 
Mateusa, Līva Kate Šmiukše. 
 

6. 
Par Nolikumu  ’’Jubilejas galda tenisa turnīrs Rudes sporta namā“ 

 
 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 nav, atturas  nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt NOLIKUMU  “Jubilejas Galda tenisa turnīrs Rudes sporta namā“.  
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA vadītājam. 

 
7.  

Par Saistošiem noteikumiem Nr. 6 
‘’Grozījumi  Nīcas novada domes  

2019.g. 29. janvāra Saistošos noteikumos nr. 2 
‘’Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam ‘’   ‘’ 

 
 Nīcas  novada  dome  izskata   jautājumu par grozījumiem pašvaldības 2019. gada  
budžetā. 
 Atklāti balsojot, ar   8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1.  Saistošos  noteikumus  Nr. 6 ‘’Grozījumi  Nīcas novada  pašvaldības 2019.g. 29. janvāra 
Saistošos noteikumos nr. 2 ‘’Par Nīcas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam ‘’   ‘’  apstiprināt . 
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8. 
Par ansambļa vadītāja amata vietas izveidi                                                                                              

 
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, 

 
NOLEMJ: 

 
1. Nīcas novada kultūras centrā izveidot  amata vietu ANSAMBĻA VADĪTĀJS ar 2019.gada 

1.novembri. 
9. 

Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli 
 Pamatojoties   uz  likuma „Par  pašvaldībām”    21. pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1.Organizēt Nīcas ambulances telpas ar nr. 17 nomas tiesību izsoli.  
2. Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 
3. Apstiprināt telpu izsoles sākuma cenu par telpu nomu mēnesī, izsoles soli EUR (bez PVN):  

N.p.
k. 

Telpas 
numurs 
ēkā 

Telpu 
kopēj
ā 
platīb
a 
kvm 

Nomas 
maksa par 
1kvm 
nomas 
maksas 
mēnesī  
EUR (bez 
PVN) 

Izsoles 
sākuma 
cena par 
telpu 
nomu  
mēnesī 
EUR (bez 
PVN) 

Izsoles 
solis (%) 

Izsoles 
solis EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2. 17 19,7 1,17 23,05 10 % 2,31 

 
4. Izsoli organizēt 2019.gada 20.novembrī plkst. 10:00 Nīcas novada domes 14.kabinetā, Bārtas 
ielā 6, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

 
Tabula Nr.2 

N.p.k. Telpas Nr.ēkā Plkst. 

1. 17 10:00 

 
5. apstiprināt Nīcas ambulances „NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMUS” 
(pielikumā).  
6. Paziņojumu par izsoli publicēt „Nīcas novada vēstīs” un laikrakstā „Kurzemes vārds”, 
pašvaldības mājas lapā www.nica.lv . 

 
 
 

http://www.nica.lv/
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10. 

Par deputātu atlīdzību 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu, likuma 
“Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 5.pantu, atklāti 
balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.Noteikt Nīcas novada domes deputātiem atlīdzību par 1 (vienu) darba stundas likmi. 

11. 
Par goda nominācijām Latvijas dzimšanas dienas pasākumā 

                 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Nolikumu „Par Nīcas novada 
pašvaldības apbalvojumiem” (apstiprināts ar Nīcas novada domes 2015.gada 14.septembra sēdes 
lēmumu- prot.nr. 13),  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Piešķirt Nīcas novada pašvaldības  apbalvojumus: 
 
1. Apbalvojumu   „Par mūža devumu Nīcas novadam”-  piešķirt  Regīnai KALNIŅAI . 
 
2. Apbalvojumu  „Gada novadnieks 2019”- piešķirt   KŪLAIŅU  ģimenei. 
 
3.  Apbalvojumu  „Labais darbs Nīcas novadam”-   piešķirt  : 
 
          Alīdai VĀRNAI un Leldei JAGMINAI; 
          Ričardam RIEPŠAM; 
          Edgaram Miķelim KOVAĻSKIM; 
          Rokdarbnieču  kopai „VĒLZIEDES”; 
          Birutai VĀGNEREI. 

12. 
Par palīdzību ārkārtas   situācijā 

 
 Izvērtējot minēto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  
08.12.2014. domes „Noteikumu par līdzekļu piešķiršanu neparedzētu izdevumu segšanai” 6.1.p., 
atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Priekšlikumu apstiprināt. 
 


