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S Ē D E S

P R O T O K O L S
Nīcas novadā

2020.gada 10.februārī
Protokols Nr.3
SĒDE SASAUKTA
SĒDE ATKLĀTA

2020. gada 10. februārī plkst. 09.00
2020. gada 10.februārī plkst. 09.03

SĒDE NOTIEK

Nīcas vidusskolā

SĒDI VADA

Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris
PETERMANIS

SĒDĒ PIEDALĀS

Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Renārs LATVENS, deputāti Inguna LĪBEKA, Inga
SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS, Ainars
SĪKLIS
Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs
ŠAKALS, sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne
KOPŠTĀLE , Nīcas vidusskolas direktore Lāsma
PETERMANE
Nīcas vidusskolas skolotāji un skolēni ( 30
personas)

SĒDĒ NEPIEDALĀS

Nīcas novada domes deputāti Daina SIKSNA un
Laura PAKULE-KRŪČE

SĒDI PROTOKOLĒ

Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA

Darba kārtība:
1. Zemes un īpašumu jautājumi
2. Par zemes ierīcības projektiem
3. Par komisijas pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izvērtēšanai izdotajām izziņām
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4. Par saistošiem noteikumiem Nr. 3 ( grozījumi par bērnu piedzimšanas
pabalstiem)
5. Par Nīcas jauniešu dienu
6. Par Novada sakoptās vides komisijas sastāvu
7. Par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
līdzekļiem
8. Par dotācijas piešķiršanu Kurzemes plānošanas reģionam
9. Par pieteikuma un iesnieguma noraidīšanu
10. Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2020. gadā Baltijas
jūras piekrastē un Liepājas ezerā
11. Par Nīcas novada domes autotransporta izmantošanas izmaksām
12. Par Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu izmaksām ar 2020. gada 1.
janvāri
13. Par grants seguma uzbēršanu Nīcas novada pašvaldības ceļiem
14. Par peldvietas iekārtošanu pie Bārtas upes Otaņķu pagastā
15. Par sporta pasākumu organizatoru
16. Par atvaļinājuma pabalstu
17. Par Grīnvaltu sabiedriskā centra dežuranta noslodzi
18. Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai
19. Par ārsta palīgu
20. Par domes lēmumu
Papildus jautājumi
Balsojums – par 7 balsis, pret nav, atturas nav
21. Par administratīvi teritoriālo reformu
22. Par grozījumiem Nīcas novada vēlēšanu komisijas sastāvā
23. Par pilnvarojumu
24. Par Nīcas novada pašvaldības policijas priekšnieku

Runā Nīcas vidusskolas direktore Lāsma PETERMANE
Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par divu iepriekšējo domes sēžu
lēmumu izpildes gaitu
1.
Zemmes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumus : par īpašumu atsavināšanu,
sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķa maiņu, koku nociršanu
īpašumā.
Atklāti balsojot , ar 7 balsīm par , pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no nr. 17 līdz nr.21 ieskaitot (pielikumā).
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II.
Zemes noma
Nīcas novada dome 2020.gada 16. janvārī
ir saņēmusi Kristīnes PŪĶE,
personas kods 260473-11902, dzīvojoša Bārtas iela 2-27, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas
novads, iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par pašvaldībai
piederoša zemes īpašuma „Pašvaldība” ar kadastra apzīmējumu 6478 010 0160, 90
kv.m. platībā augļu un sakņu dārzu vajadzībām, norādot vēlamo nomas termiņu 6 (seši
gadi). Pašreiz spēkā esošais zemes nomas līgums beidzies 2019.gada 10.maijā.
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumi Nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.punktu, kas nosaka, ka neapbūvēts zemes
gabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk
par 6 sešiem gadiem. Līdz ar to zemes nomas līguma jaunais zemes nomas termiņš ir 6
gadi.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punktu, kas nosaka, ka Iznomātājs,
izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma
kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā” noteikto nomas līguma termiņu.
Nīcas novada pašvaldība nosaka zemes nomas tiesības pagarināšanas kārtību:
1)
atļaut pagarināt zemes nomas līgumu par pašvaldības nomas zemes gabalu
„Pašvaldība”, kadastra apzīmējums 6478 010 0160, 90 kv.m. platībā ;
2)
atļaut pagarināt zemes nomas līgumu par pašvaldības nomas zemes gabalu ar
nosaukumu „Palāses”, kadastra apzīmējums 6478 010 0031, 1200 kv.m. platībā;
3)
zemes nomas līgumu pagarināt uz 6 (sešiem) gadiem.
4)
nomas maksa – zemesgabalam augļu un sakņu dārzu vajadzībām EUR 7,- gadā.
Nīcas novada dome izvērtēja Kristīnes PŪĶES iesniegumu un secina, ka zemes
nomas līgums ir pagarināms.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 29.8.p., 53.p.,
Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu, atklāti balsojot, ar 7
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu par zemesgabala „Pašvaldība”, Nīcas pagastā, Nīcas
novadā (kadastra apzīmējums 6478 010 0160) daļas 90 kv.m. platībā, zemes lietošanas
tiesības, nosakot izmantošanas mērķi – augļu un sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves
tiesībām uz 6 (sešiem) gadiem saskaņā ar grafisko pielikumu:
1.1. noteikt zemes gabala nomas termiņu -2026.gada 9.februārim;
1.2. Nomas maksa – lauksaimniecības augļu un sakņu dārza vajadzībām EUR 7 ,- gadā;
3. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1,5
% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas tiek maksāts atbilstoši
paziņojumam.
3. Noteikt, ka līgums, stājās spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses un to
piemēro no 2020.gada 10.febuāra .
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4. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas
sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumu ar Kristīni PŪĶI.
III.
Izsoles
Nīcas novada dome izskata zemes nomas tiesību izsoles, īpašumu un dzīvokļa
atsavināšanas jautājumus un tiem saistītos izsoles noteikumus.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus No Nr. 22 līdz Nr.30 ieskaitot (pielikumā).
2.
Par zemes ierīcības projektiem
Nīcas novada dome izskata zemes ierīcības projektus un izmaiņas tajos.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 31 un Nr. 32 (pielikumā).
3.
Par komisijas pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izvērtēšanai izdotajām izziņām
Komisijas vērtējums:

Nekustamais īpašums „Jaunkalēji” ar kadastra Nr. 6478 010 0071
atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā, ar kopējo 2,3901 ha, t.sk. lauksaimniecībā
zemes 1,4736 ha.
Uz zemes gabala atrodas ēkas/ būves.
Līgumā norādīta pārdošanas cena – 22 000 EUR (divdesmit divi tūkstoši
eiro ).
Pārdevējs – Irēna VECBAŠTIKA, personas kods 060451-11909, dzīves vieta
“Jaunkalēji”, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads.
Pircējs – Mārtiņš Pūķis, personas kods 081190-11919, kuru uz ģenerālpilnvaras
pamata pārstāv Santa PŪĶE, personas kods 200892-11902.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 panta pirmās
daļas 1.punktu, darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma noslēgšanas pircējam
kopējā tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība nepārsniedz 10,
00 ha.
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
„Jaunkalēji” ar kadastra Nr. 6478 010 0071, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Komisijas vērtējums:
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Nekustamais īpašums „Ķudelnieki” ar kadastra Nr. 6478 014 0030, zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 6478 014 0059 atrodas Nīcas pagastā, Nīcas
novadā, ar kopējo 0,62ha, t.sk. krūmāji 0,52ha un 0,10ha zem ūdens.
Uz zemes gabala neatrodas ēkas/ būves.
Līgumā norādīta pārdošanas
cena visam
nekustamam īpašumam
“Ķudelnieki” – 11 000 eur (vienpadsmit tūkstoši euro).
Pārdevējs – Raivis TAPIŅŠ, personas kods 190776-11919, dzīves vieta Saules iela
8-15, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads.
Pircējs – Juris TAPIŅŠ, personas kods 280656-11908, dzīves vieta Dārza iela 4-6,
Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 panta pirmās
daļas 1.punktu, darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma noslēgšanas pircējam
kopējā tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība pārsniedz 10,00
ha.
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
„Ķudelnieki” ar kadastra Nr. 6478 014 0030 (zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6478 014 0059) Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Komisijas vērtējums:
Nekustamais īpašums „Silēni” ar kadastra Nr. 6480 009 0029, zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 6480 009 0029 atrodas Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, ar
kopējo 2,53 ha, t.sk. 2,34 ha – lauksaimniecības zeme, 0,09 ha zem ūdens, 0,08 ha
zem ēkām un pagalmiem un 0,02 ha zem ceļiem. Uz zemes gabala atrodas
dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 6480 009 0029 001.
Līgumā norādīta pārdošanas cena nekustamam īpašumam “Silēni” – 16 000
eur (sešpadsmit tūkstoši euro).
Pārdevējs – Kārlis MAULICS, personas kods 310586-11907, dzīves vieta “Silēni”,
Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
Pircējs – Daiga ATKALNE-OTOMERE, personas kods 101181-11929, dzīves vieta
“Pļaviņas”-21, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 panta pirmās
daļas 1.punktu, darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma noslēgšanas pircējam
kopējā tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība nepārsniedz
10,00 ha.
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
„Silēni” ar kadastra Nr. 6480 009 0029 (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
6480 009 0029) Otaņķu pagastā, Nīcas novadā.
Komisijas vērtējums:
Nekustamais īpašums „Jaunās Mētras” ar kadastra Nr. 6478 008 0384
atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā, ar kopējo platību 0,39
ha, t.sk.
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lauksaimniecībā izmantojamās zemes 0,35 ha, zem ūdens 0,02 ha, citas zemes
0,02 ha.
Uz zemes gabala neatrodas ēkas/ būves.
Līgumā norādīta pārdošanas cena – 10 000 EUR (desmit tūkstoši eiro ).
Pārdevējs – Astrīda KOKALE, personas kods 130347-12763.
Pircējs – Dzintars ANSPAKS, personas kods 011070-11901.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 panta pirmās
daļas 1.punktu, darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma noslēgšanas pircējam
kopējā tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība nepārsniedz 10,
00 ha.
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
„Jaunās Mētras ” ar kadastra Nr. 6478 008 0384, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Komisijas vērtējums:
Nekustamais īpašums „Vērpešu sili” ar kadastra Nr. 6478 022 0292
atrodas Nīcas pagastā, Nīcas novadā, ar kopējo platību 10,89 ha. Īpašums sastāv
no divām zemes vienībām:
ar kadastra apzīmējumu 6478 022 0140, kopējā platība 8,01 ha t.sk. meži
5,94 ha, krūmāji 0,45 ha, zem ūdens 0,46 ha, zem ceļiem 0,11 ha, citas zemes 1,05
ha;
ar kadastra apzīmējumu 6478 022 0271, kopējā platība 2,88 ha t.sk. meži
2,0 ha, krūmāji 0,65 ha, zem ūdens 0,23 ha.
Uz zemes gabaliem neatrodas ēkas/ būves.
Abas zemes vienības atrodas dabas parka “Pape”dabas parka zonā.
Līgumā norādīta pārdošanas cena – 1165 EUR (viens tūkstotis viens simts
sešdesmit pieci eiro).
Pārdevējs – Rihards ANDRUŠKO, personas kods 020991-10612, kura vārdā uz
Universālpilnvaras pamata rīkojas pilnvarnieks Andis ANDRUŠKO personas kods
041269-12506.
Pircējs – SIA “Kurzemes Mežsaimnieks”, reģistrācijas numurs 42103036409,
juridiskā adrese Vecā Ostmala 10, Liepāja.
Saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.3 panta pirmās
daļas 1.punktu, darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma noslēgšanas pircējam
kopējā tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība nepārsniedz 10,
00 ha.
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
„Vērpešu sili” ar kadastra Nr. 6478 022 0292, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
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4.
Par saistošiem noteikumiem Nr. 3
‘’Grozījumi Nīcas novada domes
2012.gada 9. februāra Saistošos noteikumos Nr. 9
‘’Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu’’ ‘’
Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēti noteikumi, lai varētu saņemt
Nīcas novada domes vienreizēju pabalstu ģimenei, sakarā ar bērna piedzimšanu.
Grozījumi nosaka precīzi personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstu – cik ilgi
jābūt deklarētiem Nīcas novada administratīvajā teritorijā pirms bērna
piedzimšanas un kādi noteikumi jāievēro, ja bērns dzimis ārvalstīs, kā arī nosacījumi
par bērna deklarēto dzīvesvietu, precizēta pabalsta piešķiršanas un izmaksas
kārtība. Pašvaldības labā griba ir atbalstīt savus iedzīvotājus, tāpēc arī ir noteikums
par deklarēšanos, nosakot termiņu, pēc kura ir tiesības uz pašvaldības pabalstu,
sakarā ar bērna piedzimšanu. Lai neveidotos situācija, ka vecāki ik pēc kāda laika
deklarējas arvien jaunā pašvaldībā un tādējādi iegūst tiesības uz vienas, otras
pašvaldības pabalstu par vienu un to pašu bērnu - saistošajos noteikumos ir
paredzēts deklarēšanās termiņa kritērijs - 12 mēneši.
Saskaņā ar iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 ,,Grozījumi Nīcas novada domes
2012. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 ,,Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””.
2. Domei saistošos noteikumus Nr. 3 un to paskaidrojuma rakstu pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma
saņemšanas publicēt saistošos noteikumus Nīcas novada informatīvajā izdevumā
,,Nīcas Novada vēstis”.
4. Lēmums stājas spēkā ar tā publicēšanu izdevumā ‘’Nīcas vēstis’’
5.
Par Nīcas novada jauniešu dienu
Nīcas novada domes izskata novada jauniešu dienas
izdevumu tāmi.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nīcas jauniešu dienas nolikumu un izdevumu tāmi apstiprināt.

nolikumu un
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6.
Par Nīcas novada sakoptās vides komisijas sastāvu
Līdzšinējā novada ainavas veidošanas un sakoptas vides uzturēšanas
komisija tika apstiprināta 2013. gadā. Pēdējo reizi Nīcas dārzu diena notika 2013.
gadā, konkurss “Sakoptākā Nīcas novada viensēta” – 2016. gadā.
Šobrīd plānojam, ka sakopto sētu konkurss varētu notikt šogad, bet Nīcas
novada dārzu diena 2021. gadā.
Nīcas Novada sakoptās vides komisijas darbā piekritušas darboties divas
profesionālas, mūsu novadā dzīvojošas daiļdārznieces Sintija Pickēna Kupše
(komisijas priekšsēdētāja) un Iveta Reinfelde, un Anda Veidele, sakopta dārza
saimniece un cilvēks, kas prot novērtēt skaisto, motivēt, iepriecināt cilvēkus.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.
Izveidot Novada sakoptās vides komisiju 3 cilvēku sastāvā.
2.
Apstiprināt Novada sakoptās vides komisijas sastāvu: Sintija PickēnaKupše (komisijas priekšsēdētāja), Iveta Reinfelde, Anda Veidele.
3.
Apstiprināt Novada sakoptās vides komisijas nolikumu ( pielikumā).
4.
Noteikt atlīdzību komisijas locekļiem 5,00 EUR par stundu.
7.
Par valsts atbalsta saņemšanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda līdzekļiem
Zemkopības ministrija izsludinājusi projektu iesniegumu konkursu, kurā
iespējams iegūt valsts atbalstu no Zivju fonda, pasākumā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī
privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
Konkursa ietvaros plānots realizēt projektu “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē
Nīcas novadā”. Dabisko ūdeņu ekosistēmās cilvēka darbības negatīvās ietekmes un
vides faktoru īstermiņa un ilgtermiņa pārmaiņu dēļ samazinās saimnieciski vērtīgu
zivju sugu dabiskās atražošanās potenciāls, notiek pārmaiņas ihtiofaunas struktūrā,
un zivju resursiem ir tendence ievērojami samazināties. Lai novērstu šos negatīvos
procesus un nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību valsts publiski pieejamās
ūdenstilpēs, šī projekta mērķis ir zivju resursu pavairošana Bārtas upē, veicot
vēdzeļu krājumu papildināšanu ar 30 000 mazuļiem vienvasaras svarā no 2 – 30
gramiem. Tas mazinās antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus un sekmēs
ilgtspējīgas zvejas un makšķerēšanas attīstības iespējas Latvijā, piesaistot ne tikai
vietējos iedzīvotājus, bet arī makšķerēšanas entuziastus no kaimiņu valstīm,
piemēram, Lietuvas, kas projektam piešķir starptautisku nozīmi ar ilgtermiņa
ietekmi.
Projekta plānotā kopējā summa ir EUR 5242,74, tā līdzfinansēšanai nepieciešams
domes finansējums 11% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. EUR 580,00,
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ieskaitot PVN 21%. Nīcas novada domes līdzfinansējumā ietilpst arī zivju mazuļu
transportēšanas izmaksas EUR 160,74 apmērā.
Precīza kopējo attiecināmo izmaksu summa un pašvaldības līdzfinansējuma
apjoms tiks precizēts pēc projekta konkursa rezultātiem.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta pieteikumu un nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 11%
apmērā projekta “Zivju resursu pavairošana Bārtas upē Nīcas novadā” īstenošanai,
Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu konkursā, Zivju fonda ietvaros.
2. Līdzfinansējumu nodrošināt no Nīcas novada domes speciālā budžeta (dabas
resursa nodokļa ieņēmumi).
8.
Par dotācijas piešķiršanu
Kurzemes plānošanas reģionam
Reģionālās attīstības likuma 171 . panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka
kopējo uzdevumu izpildes nodrošināšanai un līdzdarbībai reģiona darbības
pilnveidošanā pašvaldības piešķir dotāciju 1500.00 EUR, novirzot to konkrētiem
mērķiem.
Kurzemes plānošanas reģionam Nīcas novada dome
dotāciju
ieskaitījusi arī iepriekš saskaņā ar šim nolūkam parakstītu līgumu.
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 171 . panta pirmās daļas
3.punktu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Kurzmes plānošanas reģionam 2020. gadā piešķirt dotāciju 1500.00 EUR.
2. Domes priekšsēdētājam par dotācijas piešķiršanu slēgt attiecīgu līgumu.
9.

Par Ik “Reķēni”, reģistrācijas Nr. 42102042376,
29.11.2019.pieteikuma rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai
2020.gadam un 28.01.2020. iesnieguma noraidīšanu uz zvejas rīku
nomas tiesībām zvejai Baltijas jūras piekrastē 2020.gadā
A.SĪKLIS
Nīcas novada dome izskata I/K ‘’Reķēni’’ pieteikumu un iesniegumu
zvejas tiesību nomu (zvejas rīkiem) 2020. gadā.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 34 (pielikumā).

par
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10.
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2020. gadā
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
Pamatojoties uz „Zvejniecības likuma” 5.4., 7.2., 7.6., 11.1., 11.2., 11.(5 2)
pantiem, Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumu Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās
zvejas kārtība” 4.2. punktu, Ministru kabineta11.08.2009.

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., Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 3., 3.3., 3.4., 3.9., 4.1,
4.3., 5., 7.2., 7.10.punktiem, „Administratīvā procesa likuma” 65.panta 1.daļu,
3.daļu, 66.pantu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, pret nav, atturas nav, balsošanā
nepiedalās I.LĪBEKA un T.ŠĒFERS,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 33 (pielikumā).
11.
Par Nīcas novada domes autotransporta izmantošanas izmaksām
Izskatot jautājumu un atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Noteikt samaksu par Nīcas autotransporta izmantošanu (par 1 km bez PVN):
Nr.p.k.
1

Autotransporta veids
Automašīna Renault Trafic, reģ.nr.LR630

Maksa EUR
0.76

12.
Par Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu
izmaksām ar 2020. gada 1. janvāri
R.KALĒJS, R. LATVENS
Izskatot veiktos aprēķinus un atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
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DOME NOLEMJ:

1. Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu izmaksas
apstiprināt

ar 2020. gada 1. janvāri

(APRĒĶINA TABULA PIELIKUMĀ)
13.
Par grants seguma uzbēršanu Nīcas novada pašvaldības ceļiem
10 cm biezumā un 12.26 km garumā

Nīcas novada domes sēdē 09.12.2019. tika nolemts piešķirt naudas līdzekļus
Nīcas novada grants ceļu uzberšanai – 100 000 EUR apmērā.
Vadoties no MK noteikumiem Nr.224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” no 09.03.2010.g., izejot
no tirgus un vietējām auto ceļu būvniecības izmaksām Kurzemes reģionā, ņemot vērā
šim nolūkam iedalīto finansējumu 100.000 EUR (viens simts tūkstoši eiro), kas ir 100%
pašvaldības finansējums, ir iespēja uzbērt grants segumu dažiem svarīgākiem Nīcas
novada pašvaldības grants ceļu posmiem.
Grants ceļu saraksts, kam nepieciešams uzbērt grants segumu:
Nr.1. Palmas --- Lankasjēkuļi
garums - 0,940, (Nr.15).,
Nr.2. Vecrolavi—Cerības,
garums - 1,25, (Nr.19).,
Nr.3. Jaunprieduļi- Stūrmaņi,
garums - 0,450, (Nr.18).,
Nr.4. Sprūdi – Bumbieres,
garums – 1,38, (Nr.20).,
Nr.5.Ēki – Beitiņi,
garums – 1,00, ( Nr.33.).,
Nr.6. Pērkones sūkņu stacija – Dzirnavas,
garums - 0,45, (Nr.5).,
Nr.7. Birztalas – Reiņu sūkņu stacija ,
garums - 0,65, (Nr.7).,
Nr.8.Lapiņas – Pērļu kapsēta,
garums - 0,840, (Nr.24).,
Nr.9.Skatres skola-Verbeļu kapi,
garums - 0,790, (Nr.12).,
Nr.10.Lieknes – Jaunbitenieki – kapsētas Jaunmencas, garums - 3,15, (Nr.44).,
Nr.11. Krūzēni – Gudriķi
garums -1,39,(Nr.57).
Ņemot vērā, ka minēto ceļu segums ir nolietojies, ceļu stāvoklis ir neapmierinošs,
bet minētie ceļu posmi tiek izmantoti intensīvai transporta plūsmai (iedzīvotāju
transports, mežistrādes transports un lauksaimniecības transports), un tieši šo ceļu
posmu sakārtošana būtu nepieciešama lielākajai daļai uzņēmēju un iedzīvotāju, lai
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ikdienā veiksmīgi spētu nodrošināt savu uzņēmumu un zemnieku saimniecību darbību,
kā arī iedzīvotāju ērtībām,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. punktu un 6. punktu
21.pantu 27.d., atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt minēto uzberamo grants ceļu sarakstu:
Grants ceļu saraksts, kam nepieciešams uzbērt grants segumu:
Nr.1. Palmas - Lankasjēkuļi
garums - 0,940, (Nr.15).,
Nr.2. Vecrolavi—Cerības,
garums - 1,25, (Nr.19).,
Nr.3. Jaunprieduļi- Stūrmaņi,
garums - 0,450, (Nr.18).,
Nr.4. Sprūdi – Bumbieres,
garums – 1,38, (Nr.20).,
Nr.5.Ēķi – Beltiņi,
garums – 1,00, ( Nr.33.).,
Nr.6. Pērkones sūkņu stacija – Dzirnavas,
garums - 0,65, (Nr.5).,
Nr.7. Birztalas – Reiņu sūkņu stacija,
garums - 0,45, (Nr.7).,
Nr.8.Lapiņas – Pērļu kapsēta,
garums - 0,840, (Nr.24).,
Nr.9.Skatres skola-Verbeļu kapi,
garums - 0,790, (Nr.12).,
Nr.10.Lieknes – Jaunbitenieki – kapsētas Jaunmencas, garums - 3,15, (Nr.44).,
Nr.11.Krūzēni – Gudriķi
garums -1,39,(Nr.57).
14.
Par peldvietas iekārtošanu pie Bārtas upes Otaņķu pagastā
Pēc ikgadējās Otaņku pagasta iedzīvotāju sapulces 05.12.2019. iedzīvotāji lūdza
izveidot peldvietu pie Bārtas upes Otaņķos. Tika apsekotas iespējamās vietas un par
piemēroto atzinu īpašumu “Spēki” ,kadastra numurs 64800120002, kopējā platība 0,88
ha , īpašniece prasa nomas maksu 100 EUR (viens simts euro 00 centi) līgumu slēdz uz 7
( septiņiem) gadiem.
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 7
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Akceptēt finansējuma piešķiršanu 100.00 EUR gadā zemes nomai īpašumā
“Spēki”, lai izveidotu publisku peldvietu Otaņķu pagastā.
2. Domes juristei sagatavot gala lēmumu un līguma projektu atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājam A.BIŠOFAM.
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15.
Par sporta pasākumu organizatoru
2012.gada septembrī Ingars Kalējs sāka strādāt par sporta darba organizatoru
Nīcas novadā uz pilnu likmi. Galvenie pienākumi bija sporta pasākumu organizēšana
novadā un sporta komandu veidošana un organizēšana arī plašākā mērogā. Ingars bija
vienīgais cilvēks novadā, kas atbildēja par sportu. Sporta infrastruktūra tai laikā novadā
bija nožēlojamā stāvoklī. Laikam ejot, esam tikuši pie Rudes sporta nama (Otaņķu
pagastā), labiekārtojuši Rudes stadionu, kā arī 2016. gadā atklājām mūsu lepnumu Nīcas sporta halli.
Līdz ar to 2016. gadā tika izveidots Nīcas sporta centrs, kura vadību uzticēja
Ingaram Kalējam. Uz šo brīdi Sporta centra paspārnē strādā 13 cilvēki, kur 7 ir treneri un
6 tehniskie darbinieki. Līdz ar to bez sporta pasākumu organizēšanas, klāt nākuši
struktūras vadīšanas, saimnieciskie u.c. jautājumi. Pie kam neviens no šiem darbiniekiem
nav kā palīgs Sporta centra vadītājam dažādu sporta pasākumu organizēšanā.
Tā kā sporta saimniecība ir šais septiņos gados strauji izaugusi, tad ir vitāli svarīgi
paplašināt sporta pasākumu (īpaši mazo pasākumu) piedāvājumu novadā. Tāpēc ir
nepieciešams Nīcas novadā izveidot jaunu štata vietu - sporta pasākumu organizators,
kura tiešajos pienākumos ietilptu dažādu sporta un aktīvās atpūtas pasākumu
organizēšanu novadā.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amata kataloga” amata aprakstu, 48.amatu saimē noteikt IA līmeni un
atbilstoši 6 algu grupa.
Iestāde/
amats

Profesijas
kods

Likme

Nīcas sporta
centrs
Sporta
pasākumu
organizators

3423-03

8 st.
ned.
(0,2)

Amatu saime

48. sporta
organizēšana un
profesionālais
sports

Līmenis

Algu
grupa

Alga
(€)

Max
(€)

IA

6

3,60 h

899,-

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 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot jaunu amata vietu „Sporta pasākumu organizators” ar 2020.gada 1.martu.
2. Noteikt sporta pasākumu organizatoram nepilnu darba laiku - 8 stundu darba nedēļa.
3. Noteikt darba algu - stundu likmi 3,60 EUR (trīs euro 60 centi) pirms nodokļu
nomaksas, ņemot vērā gada vidējo darba stundu skaitu.
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16.
Par atvaļinājuma pabalstu 2020. gadā
T.ŠĒFERS, I.LĪBEKA, R.LATVENS, A.ŠAKALS
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un
“Valsts un pašvaldību Institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 3.panta
ceturtās daļas 8.punktu, kur noteikts, ka “Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto
finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos
noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var
paredzēt tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus: “... pabalstu līdz 50
procentiem no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā, aizejot ikgadējā apmaksātajā
atvaļinājumā... ““.
Atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, pret nav, atturas nav, balsošanā nepiedalās
A.PETERMANIS un I.LĪBEKA,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus “Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu 2020. gadā ”
(pielikumā).
2. Darbiniekiem, kuriem ikgadējais atvaļinājums piešķirts līdz 2020.gada
10.februārim, atvaļinājuma pabalstu izmaksāt kopā ar nākamo darba algu.
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Par Grīnvaltu sabiedriskā centra dežuranta noslodzi
2018.gada 1.novembrī atklātā Grīnvaltu sabiedriskā centra dežuranta noteiktā
darba slodze ir 0,5 ar atalgojumu 215,- EUR/mēnesī.
2019.gadā Grīnvaltu sabiedriskā centra dežuranta aktivitāte veicinājusi centra
attīstību un sekmējusi savstarpējo sadarbību gan starp novada interešu kopām, gan
novada iestādēm. Ik dienas sabiedriskajā centrā notiek dažādas rokdarbu, kulinārijas
meistarklases kopā ar pasniedzējiem vai vietējo interešu kopu, tāpat jaunieši tiek aicināti
uz spēļu vakariem, ciema iedzīvotājiem pieejams internets, drukāšanas, kopēšanas
pakalpojumi, prese.
Kā lielākos realizētos projektus 2019.gadā var minēt:
1) interešu kopas “Grīnvaltu dzintariņi” startēšana vietējo projektu konkursā,
piesaistot finansējumu sporta aktivitāšu pilnveidošanai un organizējot galda
tenisa turnīru.
2) Dalība Nīcas novada svētkos, organizējot Jauniešu dienu Grīnvaltu pludmalē.
3) Grīnvaltu sabiedriskajā centrā darināto pērļu gleznu izstāde gan Grīnvaltos, gan
Nīcā. Izstādē bija apskatāmi teju 50 mākslas darbi, ko darinājuši novadnieki
vecumā no 8 līdz 80 gadiem.
4) Vides sakopšana un labiekārtošana pie Grīnvaltu sabiedriskā centra.
Ņemot vērā Grīnvaltu sabiedriskā centra organizētās aktivitātes un iesaisti
novada kultūras dzīves un sociālās jomas papildināšanā, pielīdzināt dežuranta darba
slodzi pilnai likmei, kā tas ir pārejos novada sabiedriskajos centros.
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Iestāde/
amats

Profesijas
kods

Likme.

Amatu saime

Līmenis

Algu
grupa

Nīcas
kultūras
centrs
Dežurants

9629-05

40

23.Klientu
apkalpošana

I

4

Pilna
likme
(€/mēn.)

Max
(€/mēn.)

430,-

705,-

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 7 balsīm ppar, pret nav, atturas nav,
NOLEMJ:
1.
2.

Noteikt Grīnvaltu sabiedrikskajā centra dežurantam normālo darba laiku
stundu darba nedēļu sākot ar 2020.gada 1.martu.
Mēnešalga par pilnu likmi 430.00 EUR (četri simti trīsdemit euro 00 centi)

- 40

18.
Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai
Apgāds “Jumava” jau daudzus gadus sadarbojas ar Latvijas pilsētu un novadu
pašvaldībām, izdodot jaunus un atjaunojot iepriekš izdotos novadu ceļvežu, albumus,
kultūras un vēstures grāmatas.
Apgāds “Jumava ” uzrunājis Nīcas senlietu krātuves vadītāju, iepazinies ar daudzu
gadu laikā apkopotajiem materiāliem par Nīcas novada ļaudīm, aicina Nīcas novada domi
atbalstīt grāmatas “Nīcas novada stāsti” (pagaidu nosaukums) sagatavošanu un
izdošanu. Stāstu autori ir Nīcas iedzīvotāji – ģimenes, kas piedzīvojušas dažādus laikus,
sākot no 19.gs beigām. Stāsti ir par bērnību, jaunību, darba gaitām, bet apjomā liekāko
daļu aizņem skaudrs, patiess vēstījums par kara laiku Latvijā un latviešu ģimeņu dzīvi
izsūtījumā.
Apgāds “Jumava” grāmatas sagatavošanā ieguldīs arī savus līdzekļus, taču
izvērtējot grāmatas vērtību Nīcas novada ļaudīm, aicina pašvaldību izskatīt iespēju
piešķirt finansējumu grāmatu iegādes veidā. Vienas grāmatas cena iegādājoties 500
eksemplārus 10 EUR/gab. Sadarbības gadījumā, piedāvā uz grāmatas 4.vāka izvietot
informāciju par Nīcu un grāmatas atvēršanas svētkus organizēt Nīcas novadā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
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Piešķirt finansējumu 5000 EUR grāmatas “Nīcas novada stāsti” (pagaidu
nosaukums)

500 ekseplāru iegādei, sagatavojot ar izdevniecību „Jumava“ nodomu

protoklu par gāmatu iegādi, ja projekts tiek realizēts 2020.gada ietvaros.
20.
Par ārsta palīgu
Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma“ 12.pantu, ārstniecības personu un neatliekamās medicīniskās palīdzības
brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju zemākās mēnešalgas nosaka
Ministru kabinets (MK). Saskaņā ar 10.12.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 620
(stājas spēkā ar 01.01.2020.), grozījumi 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumos Nr.
851 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā
nodarbinātajiem“ 2.pielikumu, ārstniecības personām zemākā mēnešalgas likme
noteikta 785,00 EUR.
2019.gada 30.decembra Nacionālās veselības dienesta Kurzemes nodaļas finanšu
paziņojumā par līdzekļu apjomu primāras veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
2020.gadam, ārstniecības iestādei Otaņķu feldšerpunkts, Nīcas novada dome, samaksa
par ārstniecības personu veiktajiem veselības aprūpes pakalpojumiem kopā gadā
noteikts 6633,84 EUR (atlīdzība mēnesī 552,82 EUR). Finanšu paziņojumā minētais
līdzekļu apjoms ietver MK paredzēto atalgojuma pieaugumu.
Pašvaldībai Līgumā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) ambulatoriem ārsta
palīgiem noteikta mēnešalga 891,00 EUR.
Feldšerpunktos 0,5 slodzi apmaksā no NVD (445,00 EUR) un 0,5 slodze no
pašvaldības vismaz (minimālā noteiktā) 392,00 EUR . Pašlaik tiek maksāts 309,00, kas
neatbilst 0,5 slodzei.
Kopā par 1 slodzi būtu jāmaksā vismaz 837,00 EUR.
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 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ārsta palīgam-Otaņķu feldšerpunkta vadītājai I.Prūsei mēnešalgu
837.00 EUR (astoņi simti trīsdesmit septiņi euro 00 centi) pirms nodokļu
nomaksas, ar 2020.gada 1.janvāri (summā iekļauts Nacionālā veselības dienesta
finansējums).
2. Algas starpību par janvāra mēnesi izmaksāt kopā ar februāra algu.
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20.
Par domes lēmumu
Nīcas novada dome 15.01.2020. ir saņēmusi V.Hvostova pilnvarotās personas
I.Hvostava iesniegumu:

Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma”
1.panta 3.daļu, 2.pantu, 5.pantu, 8.pantu, 9.pantu, 28.pantu, 46.pantu, 47.pantu,
48.pantu; 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu,
79.panta pirmo daļu, ,” Būvniecības likuma” 18.panta 5.daļas 2.punktu; „Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret nav, atturas 1
(R.LATVENS),
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 35 (pielikumā).
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21.
Par administratīvi teritoriālo reformu
Nīcas novada dome pieņēma sekojošus lēmumus attiecībā uz administratīvi
teritoriālo reformu.
2019. gada 9. Septembrī „Par publisko apspriešanu par Nīcas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas robežu grozīšanu” (prot.Nr.17, pts.Nr.12.)
DOME NOLEMJ:
1.
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 22.oktobrim organizēt publisko
apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par iespējamu Nīcas novada
administratīvās teritorijas robežu grozīšanu vai likvidēšanu.
2019. gada 11.novembrī „Par publiskās apspriešanas par Nīcas novada pašvaldības
administratīvās teritorijas robežu grozīšanu rezultātiem (Prot. nr. 27, pts.15)
DOME NOLEMJ:
1. Nelikvidēt un negrozīt Nīcas novada administratīvās teritorijas robežas.
2. Neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto
„Administratīvi teritoriālās reformas” likuma projektu par pašvaldību skaita
samazināšanu.
3. Lēmumu publicēt Nīcas novada pašvaldības mājas lapā.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laika no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā- Lielā ielā 4, Liepājā.
5. Lēmumu nosūtīt VARAM un Saeimas frakcijām.

2019. gada 11.novembrī „Par turpmāko rīcību administratīvi teritoriālās reformas
sakarā” (Prot.nr. 27, pts.17.),
DOME NOLEMJ:
1. 2019.gada 6.decembrī aicināt uz Nīcas novadu Saeimā dibināto Kurzemes deputātu
sadarbības grupu, Saeimas politisko partiju frakciju deputātus, pie frakcijām
nepiederošos deputātus.
2. līdz 12.decembrim sagatavot (nepieciešamības gadījumā sasaucot Nīcas novada
domes ārkārtas sēdi) un līdz 17.12. iesniegt Saeimā ierosinājumus Administratīvi
teritoriālās reformas likumprojektam.
Nīcas novada domes 2019.gada 17.decembra sēdes lēmums „Par priekšlikumiem
Administratīvi teritoriālajai reformai (prot.nr.23., pts.3.)”
Iesniegt Latvijas Republikas Saeimas deputātiem sekojošus priekšlikumus:
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1.Atgriezt atpakaļ VARAM izstrādāto „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” projektu izsvērtai analīzei un pārstrādāšanai atbilstoši Latvijas Republikas
pašvaldību un to iedzīvotāju izteiktajiem priekšlikumiem.
2.Ņemot vērā teritorijas ģeogrāfisko vienotību (vai nošķirtību- kā tas ir Nīcas un
Rucavas novadu gadījumā attiecībā pret plānoto Lejaskurzemes novadu), pieļaut
izveidot novadus ar mazāk kā 5000 iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības izvirzīt no sava vidus
pārstāvjus un pašiem lemt par savas nodokļos samaksātās naudas izlietojumu un savas
dzīves vietas attīstību saskaņā ar „Eiropas Pašvaldību Hartu”. Pašvaldībām dot saprātīgu
ierobežotu laika periodu, kurā noskaidrot iedzīvotāju viedokli un brīvprātīgi apvienoties.
Ja šajā termiņā apvienošanās nav notikusi, tikai tad valdība un Saeima lemj par piespiedu
apvienošanu.
3.Izveidot spēcīgas 2.līmeņa pašvaldības- apriņķus, apvienojot pašvaldības kopīgai
rīcībai- apriņķus, kas spētu risināt visas konkrētā reģiona kopējās problēmas.
4.Rūpīgi izvērtēt pašvaldību, apriņķu un valdības funkcijas un pienākumus. Tos gudri
pārdalot tā, lai katrā pārvaldības līmenī tiktu pēc iespējas efektīvāk risinātas attiecīgā
mēroga problēmas. Pašvaldībās – lokāli mazāka mēroga jautājumi, kas vistuvāk
iedzīvotājiem. Apriņķos – sabiedriskais transports, reģionālie ceļi, vides aizsardzība,
izglītība, medicīna, investīciju piesaiste un lielāki ES fondu projekti. Valdībā – kopējā
valsts politika, ciešā sadarbībā ar apriņķiem un pašvaldībām.
5.Izveidot investīciju programmu līdzsvarotai Latvijas reģionu attīstībai, kas balstīta
jaunajā pārvaldības modelī.
2020.gada 4.februārī Nīcas novada domes priekšsēdētājs piedalījās Saeimas
Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē, vēlreiz atgādinot Nīcas novada
domes pieņemtos lēmumus.
Komisijai iesniegti 335 priekšlikumi, no tiem Saeimas deputāts V.Valainis iesniedzis
sekojošus:
268.Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
Rucavas novads.
278.Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
Nīcas novads.
282. Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
Durbes novads.
297.Papildināt pielikumu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
Grobiņas novads.
Saeimas komisija priekšlikumus noraidīja.
Izvērtējot minēto informāciju, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
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22.
Par grozījumiem Nīcas novada Vēlēšanu komisijas sastāvā
Nīcas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Andra EGLĪTE pēc Vēlēšanu komisijas
locekļu lūguma rosina Nīcas novada vēlēšanu komisijā iekļaut Dinu TAPIŅU (personas
kods 010983-11901).
Pamatojoties uz ‘’Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likuma ‘’ 1.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas
nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nīcas novada Vēlēšanu komisijas
010983-11901).

sastāva iekļaut Dinu TAPIŅU (personas kods

2. Grozīt domes Nīcas novada domes 2020. gada 13. janvāra sēdes (prot. Nr.1., pts. Nr.
7) lēmumu „Par grozījumiem Nīcas novada Vēlēšanu komisijas sastāvā” lēmuma daļā
par vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu skaitli ‘’7’’ aizstāt ar skaitli ‘’8’’.
23.
Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam

Likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.pants nosaka, ka “ līdz stājas spēkā
likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto
darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai,
ir tiesības: 1) uzņemties aizņēmumu saistības un sniegt galvojumus atbilstoši šā
likuma 13. pantā noteiktajiem nosacījumiem, izņemot aizņēmumus un galvojumus, kas
nepieciešami Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem
projektiem; 2) atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas
vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk arī – VARAM)
pārstāvji vairākās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajās sēdēs publiski ir snieguši
informāciju, ka VARAM iekšējie noteikumi nosaka, ka: “Ja tiek plānots atsavināt
pašvaldībai piederošas ēkas vai zemi – domes lēmumam pievienojami visu likumprojekta
(Nr:462/Lp13) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums aktuālajā redakcijā
Pielikumā noteiktā jaunveidojamā novadā plānoto apvienojamo pašvaldību saskaņojumi
par veicamo darījumu. Šādos gadījumos saskaņojumu sniedz domes, pieņemot
lēmumus”.
Iepriekš minētais nosaka, ka gadījumā, ja pašvaldības, kuras teritoriālās
reformas ietvaros plānots apvienot ar Nīcas novadu, atsavina tai piederošas ēkas vai
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zemes, Nīcas novada domei domes lēmuma formā ir jāsniedz saskaņojums par veicamo
darījumu. Lai gan iekšējie noteikumi kā iekšējs normatīvais akts ir saistošs tikai tam
publisko tiesību subjektam, kas to izdevis, VARAM pārstāvji sanāksmēs ar pašvaldību
pārstāvjiem vairākkārt norādījuši, ka pašvaldībai, kura plānos atsavināt kustamo vai
nekustamo mantu, būs jāiesniedz jaunveidojamā novadā plānoto apvienojamo
pašvaldību saskaņojumus par veicamo darījumu. Likuma “Par pašvaldībām” 21.pants
neparedz domei ekskluzīvu kompetenci lemt par īpašumu atsavināšanu cita novada
administratīvajā teritorijā. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
likumprojektā plānoto Lejaskurzemes novadu veidos Aizputes, Grobiņas, Durbes, Nīcas,
Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads. Plānojot veikt atsavināšanas procesu,
būs nepieciešams saņemt 7 (septiņu) novada domju lēmumus par saskaņojuma
sniegšanu. Tas būtiski paildzinās atsavināšanas procesu, radot nepamatotu birokrātisku
slogu, vienlaikus kavējot īpašuma ieguvēja iespējas uzsākt īpašuma apsaimniekošanu.
Dome ar sēdes lēmumu var pilnvarot domes priekšsēdētāju vienpersoniski
sniegt

šādu saskaņojumu. Šāds pilnvarojums izriet no likuma “Par pašvaldībām”

62.panta 2.punkta, kurš nosaka, ka “Domes priekšsēdētājs pārstāv pašvaldību attiecībās
ar valsti un citām pašvaldībām”, un 11.punkta, ka Domes priekšsēdētājs “veic citus
pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības
nolikumā un domes lēmumos”.
Šāds pilnvarojums domes priekšsēdētājiem ir paredzēts arī likumprojekta
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums Pārejas noteikumu 21.punktā, kurā
noteikts, ka “pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var
uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt pašvaldības
nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras
pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 % no pašvaldības pamatlīdzekļu
vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas (turpmāk –
finanšu komisija) pozitīvs lēmums. Finanšu komisiju veido visu apvienojamo pašvaldību
domju priekšsēdētāji, un to vada un tās darbu organizē šajā likumā noteiktā
administratīvā centra pašvaldības domes priekšsēdētājs. Likumdevējs 1.lasījumā šādu
redakciju ir akceptējis.
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 56.panta 2.punktu,
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 2. un 11.punktu,
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Pilnvarot Nīcas novada domes priekšsēdētāju sniegt saskaņojumu par īpašumu
atsavināšanas darījumiem, kuri atbilst likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam”
56.panta 2.punktā norādītajām pazīmēm un kuri nepārsniedz 500 000 EUR (pieci
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simti tūkstošus), Aizputes, Grobiņas, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un
Vaiņodes novadā.
2. Pilnvarojums ir spēkā līdz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
spēkā stāšanās brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim.

24.
Par Nīcas novada pašvaldības policijas priekšnieku
Nīcas novada dome ir saņēmusi Pašvaldības policijas priekšnieka R.Repšes
iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu ar 1.februāri.
Izvērtējot apstākļus, darba attiecības būtu pārtraucamas ar 29.februāri.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, atklāti balsojot, ar
7 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Atbrīvot no pašvaldības policijas priekšnieka amata pienākumu pildīšanas R.Repši
ar 29.02.2020., pusēm savstarpēji vienojoties.
SĒDE DARBU BEIDZ

2020. gada 10. februārī plkst. 11.00

Sēdes protokols ir uz 25 lapām. Protokolam pievienoti
no Nr. 17 līdz Nr. 33 ieskaitot (pielikumā). Ir pielikumi.

administratīvie akti

SĒDES VADĪTĀJS
2020. gada 14.februārī

A.PETERMANIS

PROTOKOLĒJA

I.REĶĒNA

