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Nīcas novada domes 
2020. gada  10. augusta  sēde (protokols Nr.15) 

 
 Sēdē  piedalās:    
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS,  deputāti  
Renārs LATVENS,    Inguna LĪBEKA,   Inga SKRODE,  Ainars SĪKLIS,    Turaids ŠĒFERS,  
Daina SIKSNA 
 
  
Sēdē    piedalās: Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Raivis KALĒJS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
 

DARBA  KĀRTĪBA 
1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3. Par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamiem īpašumiem 
4. Par detālplānojumu 
5. Par Saistošiem noteikumiem  Nr. 8 (sabiedriskā  kārtība) 
6. Par papildus līdzekļiem Nīcas vidusskolai 
7. Par datorsistēmu tehniķi 
8. Par pateicību 
9. Par dzīvojamās telpas lietošanu  tiesībām 
10. Par telpu īres tiesību maiņu 
11. Par telpu nomu 
12. Par  amata  vietu 
13. Par Nīcas Mūzikas  skolas  direktores  iesniegumu 
14. Par  finansējuma  piešķiršanu Otaņķu senlietu  krātuves  telpu  remontam 
15. Par dalību projektā 
16. Par Dižās muižas klēts būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 
17. Par amata  vietām  pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Spārīte’’ 
18. Par Nīcas novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku nostrādātiem 

darba  gadiem 
 
 

Domes izpilddirektors A.ŠAKALS    domi informē  par 
iepriekšējās  sēdes lēmumu izpildes  gaitu 
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1. 

Zemes  un īpašumu jautājumi 
 

I. 
 Nīcas novada dome izskata  zemes  un īpašumu jautājumus:  īpašumu 
sadalīšanu un jaunu  nosaukumu  piešķiršanu,  par koku  nociršanu  īpašumos, par 
zemes  nodošanu īpašumā bez  atlīdzības  dzīvokļa  uzturēšanai, par zemes platības  
precizēšanu. 
 Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvos  aktus  no Nr.98 līdz Nr.  105  ieskaitot. 
 
 

II. 
Izsoles 

 
Par nekustamā īpašuma „Censoņi”, 
 kadastra Nr. 6480 007 0165 
 cenas apstiprināšanu 
 

„Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta  1.daļas 1.punktu, kas 
nosaka, publiskas persona nekustamo un kustamo īpašumu var atsavināt  pārdodot to 
izsolē. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

 
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma ‘Censoņi”, Otaņķu  pagasts, Nīcas novads,  kadastra 
Nr. 6480 007 0165, 2   ha platībā izsoles sākumcenu pārdodot izsolē ar augšupejošu 
soli,  kas sastāda   EUR 38 00   (trīs tūkstoši  astoņi  simti  euro). 
 
           
Par nekustamā īpašuma „Klampju Šūnas”, 
 kadastra Nr. 6478 013 0096  
 cenas apstiprināšanu 
 

„Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta  1.daļas 1.punktu, kas 
nosaka, publiskas persona nekustamo un kustamo īpašumu var atsavināt  pārdodot to 
izsolē . 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

 
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma ‘Klampju Šūnas”, Nīcas  pagasts, Nīcas novads,  
kadastra Nr. 6478 013 0096, 0,24  ha platībā izsoles sākumcenu pārdodot izsolē ar 
augšupejošu soli,  kas sastāda   EUR 1800   (viens tūkstotis astoņi  simti   euro). 
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III. 

Nomai pieejamā zeme bez apbūves tiesībām Nīcas novadā 
 
 Nīcas novada dome  izskata   jautājumu par  nomai pieejamām   zemēm  bez  
apbūves tiesībām.  
 

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.  
 

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

  
 Atklāti balsojot , ar 7 balsīm par , pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Nomai   pieejamo  zemju bez  apbūves tiesībām  sarakstu  apstiprināt. 

 
 

2. 
Par zemes  ierīcības projektiem 

 
Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav,  atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt  administratīvos  aktus   no  Nr. 106  līdz  Nr.108  ieskaitot. 

 
 

3.  
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem īpašumiem  

izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 
 

Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME   NOLEMJ: 

 
Akceptēt  komisijas  izdotās izziņas 

4. 
Par detālplānojuma  1. redakcijas nekustamiem  īpašumiem „Lejezeri” un “Piļķa 
Beļļas”   nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
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 Nīcas  novada dome  izskata  jautājumu  par  īpašumu  detālplānojuma  1. 
redakciju. 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas   nav. 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.109. 
 

5. 
Par Nīcas novada domes 

saistošajiem noteikumiem  Nr.  8 
‘’Par Nīcas novada sabiedriskās kārtības noteikumiem’’ 

 
  Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma (stājies spēkā 2020.gada 
1.jūlijā) 2.panta 4.daļu un  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu 
,atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Nīcas novada domes 2010.gada 
9.septembra saistošos noteikumus Nr.11 “Par sabiedrisko kārtību Nīcas 
novadā”.  

 
2. Apstiprināt Nīcas novada domes 2020.gada 10. augusta  saistošos 

noteikumus Nr.8  “Par Nīcas novada sabiedriskās kārtības noteikumiem”. 
 
 

6. 

Par papildus līdzekļiem Nīcas vidusskolai 
T.ŠĒFERS 

 
Nīcas vidusskola lūdz izskatīt iespēju par papildus līdzekļu piešķiršanu. Lai Nīcas 

vidusskola varētu nodrošināt mācību satura apgūšanu un skolas telpas atbilstu 
Veselības inspekcijas normatīvajām prasībām, kā arī Izglītības ministrijas un Veselības 
ministrijas noteiktajām prasībām uz mācību procesa organizēšanu jaunajā 
2020/2021.m.g., Nīcas vidusskolā līdz mācību gada sākumam nepieciešams veikt  
remontus. 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret 1 (T.ŠĒFERS), atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildus līdzekļus Nīcas vidusskolas vecās skolas 1.stāva un 2.stāva 
tualešu remontam . 

 

7. 
Par  datorsistēmu tehniķi 

 

             Atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME  NOLEMJ: 

1. Izveidot amata vietu “izglītības iestāžu datorsistēmu tehniķis” (kods 3513 01 
pēc profesiju klasifikatora) Nīcas novada izglītības speciālista pakļautībā ar 
01.09.2020. 

 
8. 

Par   pateicību 
 

 Pamatojoties   uz Nīcas novada domes  14.09.2015  Nolikuma ‘‘ Par  Nīcas 
novada  domes apbalvojumiem ‘‘   9. sadaļu,   atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  
nav , atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Priekšlikumu apstiprināt . 

 
9. 

Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām 
 
  

Pamatojoties uz iesniegumu, augstākminēto  un uz Latvijas Republikas likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri”  9.un 10. pantiem un 14.panta ceturto daļu, kā  arī Sociālās, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu   komitejas konstatēto, atklāti balsojot, ar 7 
balsīm par, pret  nav, atturas nav,    

DOME NOLEMJ: 
 

1. Nodot 1(vienai) personai dzīvokļa   lietošanas tiesības uz noteiktu laiku 5 gadi 
 
 
 

10. 
Par īres tiesību maiņu 

 
     Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz iesniegumu, saistošo noteikumu 
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un 
piešķiršanas kārtību”  2.1.4. punktu un 11.punktu un uz Latvijas Republikas likuma 
„Par dzīvojamo telpu īri” 15.pantu , atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, 
atturas  nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Slēgt  līgumu ar 1(vienu) personu  par  īres tiesību maiņu. 
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11. 

Par telpu nomu 
 
      Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.pantu, „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 
87.panta 2.daļu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
             

1. Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumu 
uz laiku līdz 31.12.2027.  

12. 
Par amata vietu Komunālajā  pārvaldē 
A.SĪKLIS, T.SĒFERS, I.LĪBEKA, A.ŠAKALS 

 
Pirmsskolas izglītības iestādei (PII) “Spārīte”, saskaņā ar 2020.gada 22.aprīļas 

domes lēmumu “Par Rudes sākumskolas slēgšanu” (prot. Nr. 9), pievieno Rudes 
bērnudārza grupas. Lai nodrošinātu Rudes bērnu grupiņām ēdināšanu un veiktu citus 
saimnieciskus darbus ir nepieciešams transports.  PII “Spārīte” vajadzībām  tiks 
norīkota automašīna Sharan. Sakarā ar to Komunālās  pārvaldē  nepieciešams izveidot 
jaunu amata vietu – auto vadītājs. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  
atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Komunālajā  pārvaldē  izveidot amata vietu „vieglā auto vadītājs“  ar 2020.gada 1. 
septembri. 

 
13. 

Par Nīcas Mūzikas skolas direktores  iesniegumu 
 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. pantu, atklāti balsojot ar  7 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt papildus finansējumu 5000 EUR Nīcas Mūzikas skolai preču un 

pakalpojumu izdevumiem ( kodā 2241 ēku, būvju un telpu remonts). 

Finansējumu piešķirt no izsolē iegūtajiem līdzekļiem. 

 
14. 

Par finansējuma piešķiršanu Otaņķu senlietu krātuves telpu remontam 
 

 Ar 2020.gada 3.jūlija Domes lēmumu Otaņķu senlietu krātuvei tika nodotas 
telpas, kas atrodas Rudes skolas amatu mācības un saimniecības ēkā. Otaņķu senlietu 
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krātuve ar tai klāt esošo Zirgu lietu šķūni ir objekts Otaņķu pagasta atpazīstamības 
veicināšanai, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai.  

 

Pamatojoties likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta 27.punktu, atklāti  balsojot, 
ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ:  
 

1. Piešķirt finansējumu Nīcas kultūras centram  -  Otaņķu senlietu krātuves 
remontam  no izsolē iegūtiem  līdzekļiem.  

 
2. Līdzekļus no amatu mācības kabineta aprīkojuma pārdošanas novirzīt 

Otaņķu senlietu krātuves remontam. 
 

15. 

Par dalību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) 
izsludinātā atklātu projektu iesniegumu atlasē, 

SAM 9.3.2. ietvaros, ģimenes ārstu prakšu attīstībai 
 

 Atklāti balsojot,  ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta “Aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma 
uzlabošana Nīcas ambulancē praktizējošām ģimenes ārsta praksēm” 
pieteikumu.  
 

16. 

Par Nīcas Dižās muižas klēts būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 
DOME   NOLEMJ: 

1. Piešķirt papildus finansējumu , lai izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju 
ēkas pārbūvei. 

 
17. 

Par amata  vietām  pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Spārīte’’ 
 

Pamatojoties  Nīcas novada domes lēmumu, ka no 2020. gada 1.augusta 
Rudes skolas pirmsskolas grupas tiek pievienotas Nīcas novada pirmsskolas izglītības 
iestādei “Spārīte”,  pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Spārīte’’  vadītāja D.Eglīte lūdz  
piešķirt jaunas amata  vietas, kā  arī līdzekļus  mācību līdzekļu, mācību materiālu  un 
saimniecisko līdzekļu  iegādei  proporcionāli  audzēkņu skaitam. 
 
        Pamatojoties  uz  likuma  ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot,  ar  7 
balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME   NOLEMJ: 
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        1. Izveidot    amata  vietas  ar   atalgojumiem. 

         2.Piešķirt  finansējumu mācību līdzekļu un mācību materiālu iegādei , 

proporcionāli bērnu skaitam   . 

         3. Piešķirt finansējumu   saimniecisko līdzekļu iegādei . 

 
 

18. 
Par Nīcas novada izglītības iestāžu 

pedagoģisko darbinieku nostrādātiem  gadiem  
                                                                                                                                                                 

Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likums“ 3.panta ceturtās daļas 5.punktu,  atklāti balsojot, ar  6 

balsīm par, pret  nav, atturas nav,  balsošanā  nepiedalās Inguna LĪBEKA, 

 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt priekšlikumus 
 

 
 


