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Nīcas novada domes 
2020. gada  8. jūnija sēde (protokols Nr.11) 

 
 Sēdē  piedalās:    
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja vietnieks Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna 
LĪBEKA,   Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  Ainars SĪKLIS,    Turaids ŠĒFERS,  Daina SIKSNA 
 Sēdei attālināti reģistrējusies : deputāte  Laura PAKULE-KRŪČE 
 
Sēdē  klātienē  piedalās: Nīcas novada domes  izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS,  sabiedrisko 
attiecību speciāliste Kristīne KOPŠTĀLE 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Renārs  LATVENS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 
 
Sēdes norisi  attālināti  nodrošina   Nīcas novada  domes datorsistērmu  administrators  Uģis 
VOLKOVS 

  
 
DARBA KĀRTĪBA 
 
1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
2. Par zemes  sadalīšanu 
3. Par  detālplānojuma  izstrādātāju maiņu un darba uzdevumu precizēšanu 
4. Par  pirmpirkuma  tiesībām  uz  nekustamajiem  īpašumiem 
5.  Par Nīcas Mūzikas skolas  iesniegumu 
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un  nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda  
    Kārtībā 
7. Par pirmskolas  bērnu grupas no 1,5 gadu  vecuma  izveidi un  Rudes pirmsskolas izglītības 
ēkas rekonstrukciju 
8.Par dalību biedrības ‘’Liepājas rajona partnerība’’ izsludinātajā projektu konkursā 
9. Par  sociālo dzīvokļu īres tiesību pagarināšanu 
10. Par  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 
11. Par  nomas maksas samazināšanu pakalpojuma sniedzējam   ārkārtējās situācijas laikā 
12. Par apbalvojumiem Nīcas vidusskolas 9. un 12. klases  absolventiem 
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu  Nīcas novadā 
 
 

Nīcas novada domes izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS  informē par 
Iepriekšējās domes sēdes  lēmumu izpildes  gaitu. 
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1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 

Īpašumu atsavināšana 
 

Balsojums: par   -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav,  atturas – nav, 
DOME NOLEMJ: 

 
1.Apstiprināt 2(divu)  atsavināmo nekustamo īpašumu  cenas, pārdodot  īpašumus par  
nosacīto cenu . 
 
 Īpašumu  atsavināšanas  jautājumos   apstiprina administratīvos  aktus Nr. 81 un nr. 
82. 
Balsojums :  par  8 balsis ( t.sk. L.PAKULES-KRŪČES balsojums attālināti),  pret  nav, atturas 
nav. 
 

II. 
Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, ar  balsojumu: 

par   -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav,  atturas – nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   lauksaimniecības un augļu un sakņu dārzu vajadzībām  zemes nomu tiesību 
izsoles rezultātus ( 4 izsoles)                                                     

III. 
Zemes noma 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta  2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350  „Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7., 17.punktiem,  ar balsojumu: par   -  
atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav,  atturas – nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

1.Slēgt   zemes  nomas līgumu uz 6 (sešiem) gadiem  ar 1 (vienu)  personu par   pašvaldībai 
īpašumā  esošo  zemi . 
 

IV. 
Zemes noma augļu un sakņu dārzu vajadzībām 

 
Saskaņā ar  2019.gada 9.decembra apstiprināto  Nīcas novada domes saistošo noteikumu 

Nr.7 “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā  un sakņu un augļu dārzu 
ierīkošanai izmantojamās zemes nomas maksu”  2.1puntu,  Latvijas Republikas likumu „Par 
pašvaldībām” 21.panta  14.punktu, ar balsojumu: par   -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – 
nav,  atturas – nav, 

DOME NOLEMJ: 
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1. Noslēgt ar 2(divām)  personām   zemes nomas līgumu par  pašvaldības zemes nomu. 
 

V. 
Nomai pieejamais zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā 

 
Nīcas novada dome izskata  sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā.  
 

Ar balsojumu: par   -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav,  atturas – nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
Iznomājamo zemes gabalu sarakstu apstiprināt. 
 
 

Nr.p.k
. 

Nosaukums  un 
pagasts 

Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmējums 

Nomājamā 
platība ha vai 
kv.m. (vairāk vai 
mazāk dabā 
pārmērot ) 

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis  

Zemes 
gabala 
piederība 

1  
 
 
 
 

“Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0169  200 kv.m.  
200 kv.m. 
 

Kods 0101 - zeme, uz 
kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība- 
mazdārziņu 
vajadzībām augļu 
dārza teritorija 

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

 
 

2. 
Par  zemes sadalīšanu   

 
 Ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav. 

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt  administratīvos   aktus  no Nr. 83 līdz Nr. 86 ieskaitot  un  attiecīgus  darba  
uzdevumus . 

 
 

3. 

Par detālplānojuma  izstrādātāju maiņu un darba uzdevumu precizēšanu 

 Nīcas novada  dome izskata  īpašumu detālplānojuma  izstrādātāja  maiņas  

jautājumu. 

 Ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav. 
DOME  NOLEMJ 

 
Apstiprināt   administratīvo  aktu  Nr. 87   un  pielikumu . 
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4. 
 Par pirmpirkuma  tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem 

 
 

 Ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav. 
DOME  NOLEMJ: 

 Komisijas izdotās  izziņas  akceptēt. 
 

5. 
Par Nīcas Mūzikas skolas  iesniegumu 

 
 

             Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. pantu,    ar balsojumu:  par -  atklāti 7 
balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav. 

DOME  NOLEMJ: 
    
1. Piešķirt papildus finansējumu Nīcas Mūzikas skolai  interaktīvā ekrāna, planšetdatoru, 
programmatūras iegādei, apmācībai,  e-klases platformas ieviešanai, uzturēšanai. 
 

6. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
  

        Nīcas novada  dome  izskata  jautājumu  par  nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā. 
 Ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvo aktu  Nr.88 . 
 

7. 
Par pirmskolas  bērnu grupas no 1,5 gada vecuma  izveidi 

un  Rudes pirmsskolas izglītības ēkas rekonstrukciju 
 
 Pamatojoties uz likuma „ 21. pantu, atklāti balsojumu: par – atklāti 7 balsis, attālināti 
1balss, pret –  nav, atturas – nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izveidot Rudes pirmskolas izglītības iestādes ēkas  pirmā stāvā bērnu  grupu no 1,5 

gadu  vecuma, veikt visus  rekonstrukcijas darbus( kosmētiskais remonts, 

santehnikas mezgla pārbūve, ēkas siltināšana, teritorijas labiekārtošana, žoga izbūve 

un teritorijas bruģēšana), lai ēku varētu ekspluatēt paredzētajam mērķim. 

2. Izstrādāt tāmes par  paredzēto darbu izmaksām un iesniegt lēmuma projektu  Nīcas 

novada domei  par finansējuma piešķiršanu. 

3. Par lēmuma izpildi atbildīgs Otaņķu pārvaldes vadītājs Andris Bišofs. 
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8. 

Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) 
izsludinātajā projektu konkursā, 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam 
"Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" 

 
  
 Ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Iesniegt projekta pieteikumu “Jūrmalciema “Tīklu mājas” iedzīvināšana” Liepājas rajona 
partnerības izsludinātajā projektu konkursā un līdzfinansēt projektu 15 % apmērā. Projekta 
priekšfinansējums un līdzfinansējums tiek paredzēts Attīstības nodaļas budžeta ietvaros. 

 
 

9. 
Par  sociālo dzīvokļu  īres tiesību pagarināšanu 

 

 Pamatojoties uz iesniegumiem, 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 , ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, 
attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt  3(trīs)  personām  īres līgumu par sociālo dzīvokļu   lietošanas tiesībām .      
 

10. 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 

 
 

              Ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Nīcas novadā par vienu 

kubikmetru no 01.06.2020. 16.31 EUR/m3 (bez PVN).  

11 
Par nomas maksas samazināšanu 

 pakalpojuma sniedzējam  
ārkārtējās situācijas laikā 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu”; likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”; Veselības ministra rīkojumu Nr.59 “Par veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā”; likuma „Par 



 6  
pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu; 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, 62.panta 2.un 11.punktu,     ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 
balss,  pret – nav, atturas – nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  89 . 

 
 

12. 
Par  apbalvojumiem    

Nīcas  vidusskolas  9.  un 12. klases   absolventiem 

 

 Nīcas novada dome  izskata  Nīcas  vidusskolas administrācija  ierosinājumus  par 9. 
un 12. klašu   absolventu  apbalvošanu. 

1) 

Pamatojoties uz nolikumu „Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” , ar 
balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav,  

 
DOME  NOLEMJ: 

Apbalvot  ar  Nīcas novada  domes balvu -   grāmatu  10 (desmit)  9.klases skolēnus. 

2) 

Pamatojoties uz nolikumu „Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” , ar 
balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, atturas – nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt   priekšlikumus  par  5 (pieci)   12.klases absolventu  apbalvošanu. 

13. 
 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 
termiņa pagarināšanu  Nīcas novadā 

 
  Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma “Par valsts 

apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid -19 
izplatību” 4.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”,  ar balsojumu:  par -  atklāti 7 balsis, attālināti  1 balss,  pret – nav, 
atturas – nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Noteikt pagarinājumu   nekustamā īpašuma nodokļa 2020.gadā aprēķinātiem  

kārtējiem maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš iestājās  līdz 15.maijam un 

pagarināt samaksas termiņu   līdz 9.jūnijam. 

 
 
 


