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Nīcas novada domes 

2020. gada  9. marta  sēde (protokols Nr.5) 
 

 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietnieks   Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna 
LĪBEKA,   Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  Ainars SĪKLIS,    Turaids ŠĒFERS, Laura PAKULE-KRŪČE, 
Daina SIKSNA 
 
 Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS  
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja  vietnieks  Renārs  LATVENS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 
 
DARBA   KĀRTĪBA 
 
1.Zemes un īpašumu  jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3. Par detaļplānojuma  izstrādes uzsākšanu 
4. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem  īpašumiem 
5. Par Nīcas pagasta  bibliotēkas lietošanas  noteikumiem 
6. Par Otaņķu pagasta bibliotēkas lietošanas  noteikumiem 
7. Par nekustamā īpašuma  nodokļa parādā un nokavējuma  naudas  piedziņu 
     bezstrīda  kārtībā 
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
9. Par finansiālu atbalstu Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim 
10. Par Saistošiem  noteikumiem par zemes  nomu   (Nr. 7) 
11. Par nolikuma  apstiprināšanu 
12.  Par apstiprināšanu  amatā 
13. Par atalgojumu 
14.. Par piedalīšanos   projektos 
 

Pirms  jautājumu izskatīšanas  domes izpilddirektors   
 informē  par  iepriekšējās  domes sēdes  lēmumu izpildes gaitu 

 
1.  

Zemes un īpašumu  jautājumi 
 

I. 
 

 Nīcas novada dome izskata jautājumu  par  adrešu piešķiršanu  nekustamiem  īpašumiem  
un zemes  nodošanu  īpašumā     bez atlīdzības dzīvokļu uzturēšanai. 
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt  administratīvos    aktus  no Nr.36   līdz  Nr.43 . 
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II.  
Zemes  noma 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7., 17.punktiem,   
DOME NOLEMJ: 

1.Slēgt   zemes  nomas līgumus  ar 3(trīs) personām 
 

III. 
Īpašumu  atsavināšanas  ierosināšana 

 
  Nīcas novada  dome  izskata  jautājumus  par  īpašumu  atsavināšanas    uzsākšanu. 
  Atklāti   balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 44   un nr. 45 . 

 
IV. 

Īpašumu  nostiprināšana  zemesgrāmatā 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Par  pašvaldības nekustamo īpašumu „ Mežābele”  , ‘’Meža kārkli’’, ‘’Bērzlapju  mežs’’,  ‘’Priežu 
mežs’’ izveidošanu un ierakstīšanu zemes grāmatā  uz Nīcas novada domes vārda. 
 
 

V. 
Par nosaukuma piešķiršanu 
 

Pamatojoties uz likumu “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 1.panta 14.punktu, 
kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam 
īpašumam lauku apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav 
adresācijas objekts, nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas 
nav adrese. Ministru kabineta  2008.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 453 „Kārtība, kādā nosaka  
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 14.1. pantu,  „Par valsts un pašvaldību 
zemes īpašuma  tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās” 3.panta 2.daļas 2., 4.  punktiem,  
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
1. Izdalīt no Nīcas  novada domes 2017.gada 13.novembra  lēmuma Nr. 17 „Par  rezerves 

zemes fondā ieskaitīto  zemes vienību piekritību Nīcas novada pašvaldībai”  zemes vienību  

ar kadastra  apzīmējumu 6478 005 0100, 0,38  ha platībā (vairāk vai mazāk pēc zemes 

vienības uzmērīšanas) un piešķirt tam  jaunu nosaukumu „Zelta kamoliņš”, Nīcas pagasts, 

Nīcas novads un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība kods 0101. 

2. Nostiprināt nekustamo īpašumu „Zelta kamoliņš”, Nīcas pagasts, Nīcas novads, zemes 

grāmatā uz  Nīcas novada domes vārda.  
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Par  nekustamā īpašuma  “Kaņieras” sadalīšanu  
 

Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 9.1. 19.1 pantu, “ Zemes 
ierīcības likuma” pārejas noteikumi 1. un 4. pantu,  atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, 
atturas  nav,  

  
DOME NOLEMJ: 

 
1.No nekustamā īpašuma “Kaņieras”, kadastra Nr. 6478 016 0045,  56,60 ha platībā atdalīt zemes 
vienības daļu 2,4 ha platībā (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas)  un tai piešķirt 
nosaukumu “Kaņieras mežs”, Nīcas pagasts, Nīcas novads un noteikt zemes lietošanas mērķi 
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (kods 0201). 
2.Paliekošai zemes vienībai 54,2 ha platībā  (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas)   
saglabāt esošo nosaukumu “Kaņieras”,  Nīcas pagasts, Nīcas novads un  zemes lietošanas mērķi 
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101). 
 
Par  iekšzemes ūdeņu sadalīšanu 

 
Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 15.panta otrajai daļai. 2 Pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes pārvaldības likuma 15.panta pirmo un 
otro daļu, 16.panta trešo daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 11.pantu otrās daļas 
1.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 104.4 punktu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” atklāti balsojot, ar 8 balsīm 
par, pret nav, atturas  nav,  

 
Dome nolemj: 

1. Sadalīt  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6480  004 0021 sadali atbilstoši dabas  

lieguma “Liepājas ezers”’ robežai. 

2. Pielikumā: Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6480 004 0021 sadalījuma shēmu.  

 
           

Par  kopīpašuma domājamo daļu precizēšanu  
nekustamam īpašumam “Selgas”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā 
 
 Nīcas  novada dome izskata   jautājumu  un atklāti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav,  
atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvo  aktu Nr. 54. 
2. 

Par zemes ierīcības  projektiem 
 

 Nīcas novada  domes izskata  jautājumus  par zemes ierīcības projektiem. 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvos aktus  no Nr.46  līdz nr.  49 un to pielikumus. 
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3. 
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

 
 Nīcas novada  dome izskata  jautājumu par detālplānojuma  izstrādes  uzsākšanu  
īpašumam ‘’Dzērves’’. 
 Atklāti  balsojot, ar 8 balsīm  par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME   NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu nr.  50 un tā  pielikumus . 
 

4. 

Par  pirmpirkuma  tiesībām 
 uz 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,  Nīcas novada dome atsakās  no  pirmpirkuma  tiesībām uz  nekustamo 
īpašumu „Dārznieki” ar kadastra apz. 6478 014 0062,  Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

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

DOME   NOLEMJ: 
Akceptēt  izdotās izziņas  par  atteikšanos  no pirmpirkuma tiesībām. 
 
 

5. 

Par Nīcas pagasta  bibliotēkas 
lietošanas  noteikumiem 

 

 Nīcas novada  dome izskata  Nīcas pagasta  bibliotēkas  lietošanas  noteikumus. 
 

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

 
1. Nīcas pagasta  bibliotēkas  lietošanas  noteikumus   apstiprināt . 
2. Noteikt, ka  spēku zaudējuši  2009.g.8. oktobrī ( protokols nr. 8, punkts Nr. 17)  apstiprinātie  
Nīcas pagasta  bibliotēkas   lietošanas  noteikumi. 
 

 
6. 

Par Otaņķu pagasta  bibliotēkas 
lietošanas  noteikumiem 

 
Nīcas novada  dome izskata  Otaņķus pagasta  bibliotēkas  lietošanas  noteikumus. 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Otaņķu  pagasta  bibliotēkas  lietošanas  noteikumus   apstiprināt . 
2. Noteikt, ka  spēku zaudējuši  2009.g.10. septembrī ( protokols nr. 6)  apstiprinātie  Otaņķu  
pagasta  bibliotēkas   lietošanas  noteikumi. 
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7. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 

nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvo aktu Nr. 51. 
 

8. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Nīcas novada dome izskata  2(divus)  iesniegumus  par deklarēto  dzīvesvietas  ziņu anulēšanu. 
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav,  atturas nav,  

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 52 un Nr. 53 . 
 

9. 
Par finansiālu atbalstu Otaņķu etnogrāfiskajam ansamblim 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 41.panta pirmās 
daļas 4. punktu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret nav, atturas nav,  
 

DOME NOLEMJ:  
 

Piešķirt finansiālu atbalstu Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa pārstāvju  dalībai 2020.gada 
Folkloriādē, kas norisināsies 2020. gadā no 17.jūlija līdz 27. jūlijam Ufā, Baškortostānā (Baškīrijā) 
(Krievijas Federācija). Finansējumu paredzēt  no kultūras centra un domes administrācijas 
budžeta 

10. 
Par  2019. gada  9. decembra  saistošajiem noteikumiem  Nr. 7 

‘’Par Nīcas novada  pašvaldības neapbūvētās lauksaimniecībā  un sakņu un  augļu dārzu  
ierīkošanai  izmantojamās  zemes nomas  maksu’’ 

 
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”  45 panta  trešo daļu , atklāti  balsojot, ar 8 

balsīm par, pret nav, atturas  nav,  
  
                                              DOME NOLEMJ: 
 
1. Noraidīt  21.02.2020. Nr.1-18/1634 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas  atzinuma iebildumu. 
2.   Publicēt Saistošos Noteikumus Nr.7 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas  
      lauksaimniecībā un sakņu un augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas  
      maksu”. 
3.  Informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par Domes lēmumu. 
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11. 
Par nolikuma 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 nav,  atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt NOLIKUMU  „Bernātu Čiekurs 2020”. 
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA vadītājam. 

 
12. 

Par apstiprināšanu amatā 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, 
ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, likuma “Par policiju” 
21.panta trešo un ceturto daļu, Nīcas novada pašvaldības policijas nolikuma III daļas 4.punktu, kas 
nosaka, ka  pašvaldības policijas priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome,  

 
NOLEMJ: 

Apstiprināt par pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu izpildītāju Gunti Grantiņu,  ar 
2020.gada 10.martu. 

13. 
Par darba pienākumiem un atalgojumu 

 
 Pamatojoties   uz  likuma  ’’Par pašvaldībām’’ 34. panta  trešo  un ceturto daļu,  lēmuma 
projekts ir  noraidīts. 

14. 
Par piedalīšanos  projektos 

 
I. 

 Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, 
Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu “Florbola aprīkojuma iegāde Nīcas novadam” Liepājas rajona 

partnerības izsludinātajā projektu konkursā . 

II. 
 
Par 35% līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Bārtas upes radošā apvienība” dalībai “Liepājas 
rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, Lauku attīstības programmas 
pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Piedalīties biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” projektā. 

III. 
 
Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, Lauku 
attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
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 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Nīcas kultūrtelpas ietērpšana” Liepājas rajona partnerības 
izsludinātajā projektu konkursā 

IV. 
 

Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, Lauku 
attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
 
 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Jūrmalciema “Tīklu mājas” iedzīvināšana” Liepājas rajona 
partnerības izsludinātajā projektu konkursā. 
 


