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LATVIJAS REPUBLIKA 

 NĪCAS NOVADA DOME 

 
Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela  6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, 

tālrunis 63469049, fakss 63489502,e-pasts:  dome@nica.lv 

    
Nīcas novada domes 

2020. gada 9. novembra sēde (protokols Nr.21)  
 

Sēde notiek attālināti ZOOM platformā. 

 

Sēdē piedalās deputāti: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, 

Nīcas  novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS, deputāti: Inguna 

LĪBEKA, Inga SKRODE, Turaids ŠĒFERS,  Ainars SĪKLIS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-

KRŪČE, Renārs  LATVENS.  

 

Sēdē piedalās: Nīcas  novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, Nīcas 

vidusskolas direktore Lāsma PETERMANE 

 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

 

Protokolē: Nīcas novada domes  sekretāres p.i. Gunita ŠIME 

 

 
Darba kārtībā 

1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par izsoles rezultātu 
3. Par zemes nomu 
4. Par zemes ierīcības projektiem 
5. Par detālplānojumiem 
6. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
7. Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2021. gadā Liepājas ezerā 
8. Par iesniegumu pieņemšanas termiņu zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) 

zvejošanai 2021. gadā Liepājas ezerā 
9. Par pamatmaksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu 
10. Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2021. gadā Baltijas jūras 

piekrastē 
11. Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 
12. Par iesniegumu par īres tiesības piešķiršanu 
13. Par telpu nomu 
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14. Par dzīvesvietas deklarēšanu 

15. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
16. Par degvielas normām 

17. Par medību tiesību līgumu 

18. Par  daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

19. Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumam 
20. Par Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” nolikumu  
21. Par grāmatu “Nīcas novada atmiņu stāsti dzimtu rakstos” 
22. Par grāmatas  “Dzimtu rakstos. Nīcas novada atmiņu stāsti” izmantošanu  
23. Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumu sportā  2020.gada Latvijas dzimšanas 

dienas pasākumā 
24. Par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās darbības veicējam 
25. Par SIA iesniegumu  

26. Par skolēnu ēdināšanu 
 

 
Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par domes sēdes 12.10.2020. (sēdes protokols 

Nr.19) un domes ārkārtas sēdes 20.10.2020. (sēdes protokols Nr.20) lēmumu izpildes gaitu.  
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
Dome izskata jautājumus par nekustamo īpašumu adresēm, īpašumu sadalīšanu un 

jaunu nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķa maiņu. 
 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.143 līdz Nr.147. 
 

 
2. 

Par izsoles rezultātu 
 

Par  nekustamā īpašuma “Bārtas mežs” izsoles atzīšanu par nenotikušu  
 
  Pamatojoties uz  20.08.2020. sēdes  lēmumu  Nr. 115  “Par  pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Bārtas mežs”, Nīcas pagastā, zemes gabala  un mežaudzes atsavināšanu un izsoles noteikumiem” 
29.1. punktu,  likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  
 

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt  un atzīt nekustamā īpašuma “Bārtas mežs”, kadastra Nr. 6478 011 0156,  9,88   ha   
platībā izsoli par nenotikušu. 
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3. 
Par zemes nomu 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumus par zemes nomu augļu un sakņu dārza  

vajadzībām. 
 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.148 līdz Nr.149. 
 
 

4. 
Par zemes ierīcības projektiem 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumus par zemes ierīcības projektiem: to 

apstiprināšanu, sadalīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi. 
 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.150 līdz Nr.154. 

 
 

5. 
Par detālplānojumiem 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumus par detālplānojuma  1. redakcijas 

nekustamam īpašumam „Susuri” atkārtotu  nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai; detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mātaras”  atcelšanu (Saistošie 
noteikumi Nr.10). 
 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.155 līdz Nr.156. 

 
 

6. 
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 

 
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  nekustamiem īpašumiem. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Akceptēt komisijas izsniegtās izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 
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7. 

Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2021. gadā Liepājas ezerā 
 

Pamatojoties uz  „Zvejniecības likuma” 5.4., 7.2., 7.6., 11.1., 11.2., 11.(52) pantiem, 
Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība” 
4.2. punktu, Ministru kabineta 11.08.2009.  noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 8., 13., 14., 17., 27., 
27.1, 27.2., 32., 33., 53., 62., 69., 71.punktiem, Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumu 
Nr.1374 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos 
ūdeņos” 4., 7., 7.2., 7.5., 7.6., 7.6.1.punktiem,      

 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ:  
 

2021.gadā  piešķirt zvejas  rīkus 2020.gada  apjomā zvejošanai  Liepājas  ezerā  tām  
fiziskām un juridiskām personām, kuras zvejojušas 2020.gadā, pildījušas  līguma  nosacījumus, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas novadā pieder nekustamie  
īpašumi. 

 
 

8. 
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 

2021. gadā  Liepājas ezerā 
 

Sakarā ar to, lai savlaicīgi tiktu sadalīti zvejas nomas tiesības (zvejas rīkiem) zvejošanai 
2021.gadā Liepājas ezerā, noteikt datumu, līdz kuram tiek pieņemti iesniegumi. 

 
Izvērtējot  augstāk  minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta f) 

apakšpunktu, attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

 
DOME  NOLEMJ: 

 

Noteikt 2021.gada 29.janvāri par gala termiņu iesniegumu pieņemšanai uz zvejas 
nomas tiesībām (zvejas rīkiem), zvejošanai 2021.gadā  Liepājas ezerā. 

 

 
9. 

Par pamatmaksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu 
 
        Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 87. 
punktu nosakāma  maksa saskaņā ar šo noteikumu 21. pielikumu. 
 

Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 

2021.gadā noteikt maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, pamatojoties uz 
Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
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zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, saskaņā ar šo noteikumu 21. 
pielikumu nepaaugstinot to divkārši. 
 
 
 

10. 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2021. gadā 

Baltijas jūras piekrastē 
 

Pamatojoties uz  „Zvejniecības likuma” 5.4., 7.2., 7.6., 11.1., 11.2., 11.(52), 11.6., 
11.7.pantiem, Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās 
zvejas kārtība” 4.2. punktu, Ministru kabineta 11.08.2009.  noteikumu Nr.918 „Noteikumi 
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 
8., 13., 14., 17., 27., 27.1, 27.2., 32., 33., 53., 62., 69., 71.punktiem, Ministru kabineta 
30.11.2009. noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 
izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos” 5., 5.1., 5.2, 

 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ:  
1. Noteikt 2020.gada 23.decembri par gala termiņu iesniegumu pieņemšanai uz  zvejas 

nomas tiesībām (zvejas rīkiem), zvejošanai 2021.gadā Baltijas jūras piekrastē juridiskām 
personām. 

2. Nodot zvejas nomas tiesības (zvejas rīkus) 5% apjomā no kopīgajiem iedalītajiem zvejas 
rīkiem fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas 
novadā pieder  nekustamie  īpašumi. 

3. Brīvās zvejas nomas tiesības (zvejas rīkus) nodot fiziskām personām izsoles kārtībā. 
4. Izstrādāt izsoles nolikumu līdz 2020.gada 30.novembrim. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi A.Šakals. 

 
                                                                                                

11. 
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 
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 sociālās, 
izglītības, kultūras un sporta komitejas konstatēto,   

 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

Nodot personai pašvaldības dzīvokļa lietošanas tiesības. 
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12. 
Par iesniegumu par īres tiesības piešķiršanu 

 
 Pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamās telpas īri” 28.2pantu; „Administratīvā procesa 
likuma” 76.panta otro daļu un konstatētajiem faktiem 
         

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

Nepiešķirt personai īres tiesības uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – 
dzīvokli.  
 

 
 

13. 
Par telpu nomu 

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

„Valsts pārvaldes iekārtas likuma” „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 87.panta 2.daļu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
             

Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumus. 
 

 
14. 

Par dzīvesvietas deklarēšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu,  konstatētajiem faktiem, likuma  “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27.punktu, un likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otro 

daļu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

Atļaut personai deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī.  
 
 

15. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 
 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.157. 
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16. 

Par degvielas normām 

Pamatojoties uz 2014.gada 29.septembra rīkojumu Nr.2.1.5/91 izveidotā komisija veica 

degvielas normu pārskatīšanu un noteikšanu Nīcas novada domes autotransportam ar 

eksperimentālo noteikšanas kārtību, par to sastādot aktus. 

Izvērtējot minētos aktiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  

attālināti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas I.SKRODE, A.SĪKLIS,  

DOME  NOLEMJ: 
  
Degvielas normas apstiprināt šādi: 

Transporta marka Degvielas marka Vasaras norma Ziemas norma 

VW Caddy 

JS4084 

dīzeļdegviela 6.57 l/100 km 7,23 l/100 km 

 

 
 

17. 

Par medību tiesību līgumu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka 

pašvaldība var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētos gadījumos,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

Neslēgt līgumu par medību tiesību nodošanu par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 
“Priežu mežs” ar kadastra apzīmējumu 6478 012 0066 un 6478 012 0088,  Nīcas pagasts, Nīcas 
novads. 
 
 

18. 
Par  daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu 

                                                                                                 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, likuma 

„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. un 51.pantu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

1. Nodot nekustamā īpašuma - ēkas un zemes gabala Rudē, “Norās”, kadastra Nr. 
64800070071, pārvaldīšanas tiesības SIA ”Grobiņas namserviss”, reģ. Nr.42103012383, 
parakstot nekustamā īpašuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 
2. Pēc lēmuma 1.punktā norādītā pieņemšanas – nodošanas akta par pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu saņemšanas, īpašumu Rudē, “Norās” izslēgt no Nīcas novada pašvaldības bilances. 
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3. Nekustamā īpašuma nodošanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai apstiprināt 
domes komisiju šādā  sastāvā: 
3.1. komisijas priekšsēdētājs – Andrejs Šakals, domes izpilddirektors, 
3.2. komisijas locekļi –     Aigars Veiss, komunālās pārvaldes vadītājs, 
                   Normunds Brīvulis, komunālo pakalpojumu daļas vadītājs. 
4. Lēmumu nosūtīt  SIA ”Grobiņas namserviss”, reģ. Nr.42103012383, juridiskā adrese 
Celtnieku iela 36, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430. 
 

 
 

19. 
Par lauku apvidus zemes nomas līguma pagarināšanu īpašumam 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumu par lauku apvidus zemes nomas lūguma 

pagarināšanu īpašumam. 
 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu no Nr.158. 

 
 
   

20. 
Par Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” nolikumu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. pantu,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” nolikumu. 

 
2. Noteikt, ka ar  šī Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes  “Spārīte” nolikuma 

apstiprināšanu spēku zaudē   Nīcas novada domes 2010.gada 9.decembra sēdē 

(protokols Nr.18 punkts Nr.7) apstiprinātais Nīcas novada pirmsskolas izglītības 

iestādes “Spārīte” nolikums. 

 

21. 
Par grāmatu “Nīcas novada atmiņu stāsti dzimtu rakstos” 

 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt lēmuma projektu. 
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22. 
Par grāmatas  “Dzimtu rakstos. Nīcas novada atmiņu stāsti” izmantošanu  

 
 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  
 

attālināti  balsojot, ar 6 balsīm par, pret  nav, atturas nav, nebalso - I.LĪBEKA, 

R.LATVENS, I.SKRODE. 

DOME NOLEMJ: 
Grāmatas “Dzimtu rakstos. Nīcas novada atmiņu stāsti” 300 eksemplārus novirzīt 

reprezentācijas materiāliem, dāvinot to grāmatas stāstu iesniedzējiem, grāmatā minēto 
dzimtu pārstāvjiem, Nīcas novada represētajiem,  200 eksemplārus pārdošanai Nīcas novada 
tūrisma centrā par cenu 12,32 EUR (11,- EUR + PVN 12%).  
 
 
 

23. 
Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumu sportā  2020.gada Latvijas dzimšanas dienas 

pasākumā 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, attālināti  balsojot, ar 9 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

Nīcas novada domes balvu „Gada balva sportā” – par sasniegumiem sportā un sporta 
jomas attīstīšanu novadā piešķirt Ģirtam Knubim un Janekam Kreitālam. 
 
 
 

24. 
Par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās darbības veicējam 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumu par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās 

darbības veicējam. 
 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu no Nr.159. 
 
 

25. 

Par SIA iesniegumu 
 

Nīcas novada dome izskata SIA iesniegumu. Pamatojoties uz “Administratīvā procesa 
likuma” 87.panta pirmās daļas ceturto punktu, Būvniecības likuma 18.panta piektās daļas otro 
punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
atsevišķais balsojums: 
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attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  I.LĪBEKA, 

DOME NOLEMJ: 
1. Uzsākt administratīvo procesu no jauna uz iesnieguma pamata. 

2. Izveidot deputātu darba grupu no 3 deputātiem ar mērķi: 

- Iepazīties ar lietas materiāliem, sagatavot lēmuma projektu attiecībā uz lēmuma 

priekšmetu 2 mēnešu laikā, 

- Noteikt, ka darba grupai ir tiesības pieaicināt domes darbiniekus lēmuma projekta 

sagatavošanā.  

3.Lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvās tiesas Liepājas 

tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

attālināti  balsojot, ar 5 balsīm par, pret  nav, atturas  I.LĪBEKA, nebalso R.KALĒJS, 
T.ŠĒFERS, I.SKRODE, 

DOME NOLEMJ: 

4.Apstiprināt darba grupā sekojošus Nīcas novada domes deputātus: Raivi Kalēju, 

Turaidu Šēferu, Ingu Skrodi. 

attālināti  balsojot, ar 5 balsīm par, pret  nav, atturas  I.LĪBEKA, nebalso R.KALĒJS, 
T.ŠĒFERS, I.SKRODE, 

DOME NOLEMJ: 

5.Noteikt, ka darba grupas dalībnieki saņem par darbu darba grupā atlīdzību saskaņā 

ar Nīcas novada domes lēmumu par deputāta darba stundas apmaksu. 

 
 

26. 

Par skolēnu ēdināšanu 

 
Izvērtējot Nīcas vidusskolas direktores iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.p., Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"27.4 1.1.1 pantu, 
 

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo aktu no Nr.160. 
 
 

 

http://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
http://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

