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Nīcas novada domes 
2020. gada 13. janvāra  sēde (protokols Nr. 1) 

 
 Sēdē  piedalās:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS , priekšsēdētāja  vietnieks  
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  Ainars 
SĪKLIS,   Laura LAKULE-KRŪČE, Turaids ŠĒFERS 
 
 Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS,  domes  juriste  Anda LIEPA 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
 
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 nekustamiem īpašumiem izvērtēšanai  izdotām izziņām 
4.  Par   detālplānojumu 
5.  Par ‘’Muižas’’  kapsētas  teritorijas   labiekārtošanu, autostāvvietas un Nīcas novada  tūrisma 
      informatīvās  zīmes izveidi 
6. Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2020. gadā Baltijas  jūras piekrastē un  
     Liepājas ezerā  un zvejas rīku izlozi 
7. Par grozījumiem Nīcas novada Vēlēšanu komisijas  sastāvā 
8. Par Nīcas novada  pašvaldības  policijas  darbu  2019. gadā 
9. Par atalgojumu 
10. Par dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 
11. Par sociālā  dzīvokļa  īres  tiesību   pagarināšanu 
12.  Par mācību maksu Nīcas novada futbola grupām 
13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Grobiņas novada domi  par Liepājas rajona Sporta skolai   
         nepieciešamo finansējumu 2020.gadā 
14. Par telpu nomu 
15.Par parakstu vākšanas vietu 
16.Par mērķdotācijas sadali 
17. Par telpu nomu ar Latvijas pastu 
18. Par Nīcas novada 2020. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam” 
19. Par Nīcas novada pašvaldības 2020.gada amatpersonu un darbinieku sarakstu 
20. Par Nīcas novada ziemas sporta spēļu nolikumu apstiprināšanu 
21. Par treneru asistentiem 
22. Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu 
      2020.-2021. gadam 
23. Par Latvijas Pašvaldību savienības  kongresa norises vietu 
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Izpilddirektors  Andrejs ŠAKALS  sniedz  pārskatu   par pēdējo divu domes sēžu 
lēmumu  izpildes gaitu 

 
 

1. 
Zemes un īpašumu   jautājumi 

 
I. 

 Atklāti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME   NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos aktus  no Nr. 1 līdz Nr.  6 ieskaitot. 
 

II. 
ZEMES   NOMA 

 
 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 9 balsīm par,  pret  nav, 
atturas nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
1. Pagarināt  zemes nomas līgumu  1 (vienai)   personai : 

1.1. noteikt zemes gabala nomas termiņu -2026.gada   12.janvāri; 
              1.2. Nomas maksa –  zemesgabaliem lauksaimniecības  teritorijās - 3 % (trīs  procenti) 
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28 ,- gadā, ja aprēķinātā 
nomas maksa ir mazāka; 
2. 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 13.janvāra.  
 

2. 
Par zemes ierīcības   projektiem 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus   no Nr. 7 līdz Nr. 12. 
 

3. 

Par komisijas pirmpirkuma tiesību izmantošanas 
uz nekustamajiem  īpašumiem   izvērtēšanai   izdotām   izziņām 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Komisijas pirmpirkuma tiesību izmantošanas  uz nekustamajiem  īpašumiem   izvērtēšanai   
izdotās    izziņas  akceptēt. 
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4. 

Par  detālplānojumu 

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

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 13 (pielikumā). 

 

5. 
Par Nīcas novada ,,Muižas” kapsētas teritorijas labiekārtošanu,  

autostāvvietas un Nīcas novada   tūrisma informatīvās zīmes izveidi 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, lai sakārtotu un izveidotu drošu vidi 
kapu teritorijas apmeklētājiem, veicinātu Nīcas novada atpazīstamību, atklāti balsojot, ar 9 balsīm 
par, pret   nav,   atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1. Izveidot 2020.gadā autostāvvietu ar Nīcas novada zīmi, teritorijā pie Muižas kapiem. 
2. Finanšu līdzekļus projektam plānot un paredzēt no nekustamā īpašuma pārdošanas 

Grīnvaltu ciemā. 
3. Nīcas novada komunālās pārvaldes vadītājam A.VEISAM sagatavot projekta tehniskā 

risinājuma dokumentāciju, vizuālo skici un iesniegt maija domes sēdē apstiprināšanai. 
4.  Par lēmuma izpildi atbildīgs izpilddirektors. 

 

6.      
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2020. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā un zvejas rīku izlozi 
 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā procesa likuma” 
65.panta 2.daļu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nolikumu „Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) 
iegūšanai Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 2020.gadā’’ 
(pielikumā).  

2. Noteikt zvejas rīku izlozi - 2020.gada 12.feburāris plkst. 14:00 Nīcas novada dome, Bārtas 
ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.        
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7. 

Par grozījumiem  
Nīcas novada Vēlēšanu  komisijas  sastāvā 

 
  Pamatojoties  uz  ‘’Republikas  pilsētu un novadu  vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu  
komisiju likuma ‘’  1.pantu, atklāti  balsojot,  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Grozīt  domes 30.08.2017. (protokols nr. 14) lēmumu  ‘’Par Nīcas novada vēlēšanu komisiju’’ -   
lēmuma daļā par  vēlēšanu komisijas  skaitlisko sastāvu   skaitli ‘’9’’ aizstāt  ar skaitli ‘’7’’.   
 
  

8. 
Par Nīcas novada Pašvaldības policijas darbu 

par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim 
 
                 Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,  atklāti balsojot, ar  9 balsīm  par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
             Nīcas  novada  pašvaldības  policijas  2019. gada  pārskatu  apstiprināt. 

 
9. 

Par atalgojumu 
 

1. Priekšlikumu   apstiprināt. 
 

10. 
Par  dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu un uz Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

6.pantu un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt īres līgumus  2  (divām)  personām.   
 

11. 

Par  sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

Pamatojoties uz iesniegumu, 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, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

 
DOME NOLEMJ: 

 
1. Pagarināt  īres līgumus  ar  3 (trīs ) personām. 
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12. 
Par mācību maksu Nīcas novada futbola grupām 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī izvērtējot situāciju un likumu „Par pašvaldībām“ 

21.pantu, “Izglītības likuma” 59., 60. pantus, kā arī saskaņā ar Nīcas novada domes 9.06.2014. 
Noteikumiem “Par mācību maksu Nīcas novada futbola grupā”, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

     1. Ar 2020.gada 1.martu noteikt Nīcas novada futbola grupas mācību maksu EUR 10,- (desmit 
euro) mēnesī. 

2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes Sporta centra vadītājam I.Kalējam, 
kontroli – domes izpilddirektoram A.ŠAKALAM. 

 
 

13. 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Grobiņas novada domi 

par Liepājas rajona Sporta skolai nepieciešamo finansējumu 2020.gadā 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, Nīcas novada 
dome, atklāti  balsojot, ar   9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta skolas 

administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu. 
 

 
14. 

Par telpu nomu 
 

 Pamatojoties uz Civillikuma 2115.,  2116.  un  2117.pantiem,  atklāti  balsojot, ar 9  balsīm 
par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Priekšlikumu  par   apakšnomu  apstiprināt. 
 
2. Pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumu   ar 1 (vienu) juridisko personu . 
  

15. 
Par parakstu vākšanas vietu 

 Nīcas novada dome ir saņēmusi Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr. 
173. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret 
nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu 
“Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā 
“Par pašvaldībām”” atcelšanu atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un 
Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7. panta pirmajai, otrajai un ceturtajai daļai un likuma „Par Centrālo 
vēlēšanu komisiju” 5.pantam,    noteikt parakstu vākšanas vietu- Nīcas novada dome, 14.kab., 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads. 
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16. 
Par mērķdotācijas sadali 

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

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt mērķdotācijas sadali Nīcas novada Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas pedagogu 
darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  un  interešu  izglītībai. 
 
 

17. 
Par telpu nomu ar Latvijas pastu 

 
 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 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
             
1. Pusēm savstarpēji vienojoties, pagarināt   nedzīvojamo telpu nomas līgumu nr. 9 par telpām 
Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā  ar VAS”Latvijas pasts”  uz laiku līdz 31.12.2024.  
 

 

18. 
Par Nīcas novada 2020. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam” 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti   balsojot, ar 9 balsīm  par, 

pret  nav, atturas nav, 
DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada 2020. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” nolikumu.  
2. Apstiprināt Nīcas novada 2020. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” pielikumus 

– 10 (desmit). 
3. Apstiprināt Nīcas novada 2020. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” vērtēšanas 

komisijas nolikumu. 
19. 

Par Nīcas novada pašvaldības 2020.gada amatpersonu un darbinieku sarakstu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības 2020.gada amatpersonu un darbinieku sarakstu. 
 

20.  
Par Nīcas novada ziemas sporta spēļu nolikumu apstiprināšanu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 41.panta 
pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar  9 balsīm par, pret, atturas,  
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DOME NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt NOLIKUMU  “Nīcas novada ZIEMAS SPORTA SPĒLES“.  
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA vadītājam. 

 
21.  

Par treneru asistentiem 
 

 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 9 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

NOLEMJ: 
1. Priekšlikumus  par treneru asistentiem  apstiprināt. 

            
22. 

Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
 Investīciju plāna aktualizēšanu 2020.-2021. gadam 

 
  

1. Apstiprināt Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna 2020. 
gada redakciju. 

 

 

23. 
 Par Latvijas Pašvaldību savienības  kongresa norises vietu 

 

 Izvērtējot Latvijas Pašvaldību savienības 08.01.2020. rakstu Nr. 202001/ INIC13 „Par LPS 
Sapulces un 31.kongresa norises vietu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
atklāti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret 1(R.LATVENS), atturas   nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Pieteikt Nīcas novada Kultūras centru kā LPS Sapulces un 31.kongresa norises vietu. 

 
 

 

 

 

 


