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

 
 Sēdē  piedalās:    
 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja vietnieks Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna 
LĪBEKA,   Inga SKRODE,  Ainars SĪKLIS,    Turaids ŠĒFERS,  Daina SIKSNA, Raivis KALĒJS 
  
Sēdē    piedalās: Nīcas novada domes  izpilddirektora p.i. Aigars  VEISS 
 
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 pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem 
4. Par  finansējuma piešķiršanu Nīcas lauku  ambulancei 
5. Par nomas maksas samazināšanu 
6. Par finanšu  līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas  izglītības  iestādei   ‘’Spārīte’’ 
7. Par izlietoto naudas līdzekļu  kompensēšanu  saistībā ar  vīrusa ‘’Covid-19’’ 
    pandēmiju 
8. Par pieteikuma zvejas tiesību saņemšanai  noraidīšanu 
9. Par elektroinstalāciju pārbaudēm pašvaldības  dzīvokļos 
10. Par  ventilācijas sistēmas pārbaudi Nīcas vidusskolā 
11. Par vēlētāju paraksta apliecināšanas maksu 
12.  Par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieka amata vietas 
       izveidošanu  
13. Par nekustamā īpašuma ,,Tīklu māja“ nomas tiesību apstiprināšanu 
14. Par pirmsskolas  izglītības ēkas  rekonstrukciju Otaņķu pagastā 
15. Par Rudes skolas ēku nodošanu nomai 
16. Par telpām Otaņķu senlietu krātuvei un Rudes skolas muzejam   
17. Par nolikumu  ‘‘ Čiekurkauss 2020‘‘. 
18. Par nolikumu  ‘’ Nīcas karaļa kauss’’   
19. Par grozījumiem Nīcas novada domes saistošajos noteikumos 
20. Par grozījumiem  Nīcas novada pašvaldības   nolikumā 
 
                                                                                    
 Izpilddirektora  pienākumu izpildītājs Aigars  VEISS  informē  par  iepriekšējās   domes  
sēdes  lēmumu izpildes gaitu.                 
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1. 

Zemes un īpašumu   jautājumi 
 

I. 
 

                  Nīcas novada dome izskata   jautājumus  par  nekustamo īpašumu  adrešu  
piešķiršanu, zemes    nodošanu īpašumā  dzīvokļa  uzturēšanai. 
 
                   Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
                 Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 90  -92 ieskaitot  . 
 
 

II. 
Par  izsolēm 

  
          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 
ievērojot augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 02.07.2020. izsoles protokolu,  
atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

Dome nolemj: 
1. Apstiprināt izsoles rezultātus par 6 (sešiem) pašvaldības īpašumiem 

 
 
 
 Pamatojoties uz  2020.gada 11.maija  sēdes protokola Nr. 10  izsoles noteikumu 35.1. 
punktu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm  par, pret nav, atturas nav, 
 

Dome nolemj: 
1. Apstiprināt  un atzīt  izsoles  par nenotikušām 3(trīs)  pašvaldības  īpašumiem. 
 
 

III. 
Zemes noma 

 Saskaņā ar  2019.gada 9.decembra apstiprināto  Nīcas novada domes saistošo 
noteikumu Nr.7 “Par Nīcas novada pašvaldības  neapbūvētas lauksaimniecībā  un sakņu 
un augļu dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas maksu”  2.1punktu,  Latvijas 
Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm 
par, pret nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
  
 Noslēgt ar  6 (sešām)    personām   līgumus  par  mazdārziņiem. 
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IV. 

 
Nomai pieejamais zemes saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā 

 
 Nīcas novada dome  izskata  jautājumu par  iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas 
novadā ( Nīcas  pagastā).  
 
1.  Nosaukums -  ‘’Pašvaldība’’ , Nīcas pagastā, 
2. Zemes vienības kadastra numurs – 6478 010 0160 
3.  Nomājamā  platība ( ha vai kv.m.)  - 230 kv.m. 
4.  Nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis  - kods – 0101,  zemes, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība  ir mazdārziņu  vajadzībām un augļu dārzu teritorija 
5. Zemes gabala  piederība -   pašvaldībai piekritīga zeme 
 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt   sarakstu ar iznomājamiem zemes gabaliem Nīcas novadā ( Nīcas  

pagastā).  
2. 

Par zemes  ierīcības projektiem 
  
  Nīcas novada dome izskata  jautājumus  par  zemes  ierīcības projektiem. 
  Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr.93 un Nr. 94. 
 
 

3. 
Par komisijas  izdotām izziņām 

par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamiem īpašumiem 
 
 
 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

 Akceptēt  komisijas izdotās  izziņas. 
       
 

4. 
Par finansējumu Nīcas lauku ambulancei 

 
 Pamatojoties  uz  likuma  ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 4 balsīm 
par ( R.LATVENS, D.SIKSNA, R.KALĒJS , A.SĪKLIS), pret 1 (T.ŠĒFERS), atturas 2(I. SKRODE, 
I.LĪBEKA), 
 
 

DOME NOLEMJ: 
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 1.  Piešķirt Nīcas lauku ambulancei nepieciešamo finansējumu ārējās  zibens 
aizsardzības sistēmas izbūvei  ambulances ēkai EUR 15 000.00  (piecpadsmit tūkstoši   
euro). 
 2. Finansējumu novirzīt no  atsavināšanā iegūtajiem ienākumiem. 
 

5. 
 

Par nomas maksas samazināšanu 
saimnieciskās darbības veicējam 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr .95 .. 
 

6. 
Par  līdzekļu piešķiršanu 

pirmsskolas izglītības iestādei   ’’Spārīte’’ 
 
 Izvērtējot pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Spārīte” vadītājas D.Eglītes 29.06.2020. 
iesniegumu par sertificētas medmāsas atalgojumu, un  pamatojoties uz Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu 
veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās 
daļas 13.punktu,  atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Papildināt Nīcas novada PII Spārīte  2020 .gada  budžetu par 962.00 EUR no  Rudes 
skolas budžeta. 

 
7. 

Par izlietoto naudas līdzekļu kompensāciju 
saistībā ar vīrusa “COVID-19” pandēmiju 

T.ŠĒFERS 
 
  Pamatojoties  uz  likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,  atklāti  balsojot, ar 7 
balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Priekšlikumus  apstiprināt. 
 

8. 
 

Par  pieteikuma rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai 
2020.gadam  noraidīšanu 

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

DOME  NOLEMJ: 
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 Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  96.. 
 
 

9 
Par elektroinstalāciju pārbaudēm pašvaldības  dzīvokļos 

I.LĪBEKA 
 

 Nīcas novada pašvaldības dzīvokļiem līdz šim nav veiktas elektroinstalāciju pārbaudes, 
kā  to prasa  normatīvie  akti. 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta  otro   apakšpunktu, atklāti 
balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav,  atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 
1.Piešķirt līdzekļus pārbaudes veikšanai nekustamam īpašumam ,,ĀRĪTES” 800 euro 
apmēra no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākumiem.  

 
10. 

Par  ventilācijas sistēmas pārbaudi Nīcas vidusskolā 
T.ŠĒFERS 

 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. Panta 2.apakšpunktu, atklāti balsojot, 
ar 6 balsīm par, pret  1 (T.ŠĒFERS),  atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1.Piešķirt līdzekļus ventilācijas sistēmas pārbaudei Nīcas vidusskolā 3734,51 euro 
apmēra no nekustamā īpašuma atsavināšanas ienākumiem. 

11. 
Par vēlētāju paraksta apliecināšanas maksu 

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

DOME NOLEMJ: 
 Noteikt maksu par vēlētāju paraksta apliecināšanu parakstu vākšanās par 
likumprojekta, Satversmes grozījumu projekta vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu 
Nīcas novada pašvaldībā 1,42 euro (viens euro 42 centi) apmērā.  
 

12. 
Par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieka 

amata vietas izveidošanu 
 
   
 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, 
 

DOME  NOLEMJ: 
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1. Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte“ar 2020. gada 1.augustu izveidot 
amata vietu   - vadītāja vietnieks  izglītības jomā. 
 

13. 
Par nekustamā īpašuma ,,Tīklu māja“ nomas tiesību apstiprināšanu 

 
 

Izvērtējot “Tīklu  mājas” funkcijas, projekta noteiktos sasniedzamos rezultātus, vietējās 
biedrības izrādīto iniciatīvu, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
atklāti balsojot, ar  7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1) Apstiprināt nekustamā īpašuma  ‘’Tīklu māja’’ nomas tiesības bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai “Jūrmalciema valgums”; 
2) Sagatavot  “Līgumu par nekustamā īpašuma izmantošanu” nosacījumiem 
domes juristei, apstiprināšanai  nākošajā domes sēdē. 
 
 
 

14. 
Par pirmsskolas izglītības  iestādes ēkas rekonstrukciju Otaņķu pagastā 

 
 
  Pamatojoties uz Nīcas novada domes 08.06.2020. lēmumu par Rudes 
pirmskolas izglītības iestādes ēkā pirmā stāvā bērnu  grupu no 1,5 gada vecuma izveidi 
un  likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot,  ar7 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Rekonstrukcijas darbus veikt   2(divās) kārtās. Pirmā kārtā veikt  visus 
nepieciešamos iekšdarbus. Otrai kārtā (ēkas siltināšana, teritorijas labiekārtošana, žoga 
izbūve un teritorijas bruģēšana) . 
2. Līdzekļi pirmās  kārtas  finansējumam: 
               -   30 000  EUR  no Otaņķu pagasta pārvaldes budžeta 
               - 30 000.00  EUR  no domes budžeta finansējuma ceļu pārbūves projekta 
atmaksas. 
3.           Līdzekļi  otrās  kārtas   finansējumam  -  izvērtējot  iespējas, plānot  nākošā gada  
budzēta’. 
4. Par lēmuma izpildi atbildīgs Otaņķu pārvaldes vadītājs Andris Bišofs. 
 

15. 
Par Rudes skolas ēkas nodošanu nomai 

T.ŠĒFERS, I.LĪBEKA, R.KALĒJS 
 
 Nīcas novada dome 2020 gadā 22 aprīlī  pieņēma lēmumu par Rudes sākumskolas 
slēgšanu ar 2020 gada 1.augustu. Ir nepieciešams turpmāk noteikt brīvo un neizmantoto 
ēku un telpu izmantošanas mērķi un kārtību. 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav,  
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DOME NOLEMJ: 
1. Rudes sākumskolas telpas saglabāt pašvaldības īpašumā, Otaņķu pagasta pārvaldes 
apsaimniekošanā.  
2. Aicināt interesentus līdz š.g. 1. oktobrim  pieteikties nomas tiesību iegūšanai, 
atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentu izmantošanas mērķiem 
 
 

16. 
Par telpām  Otaņķu senlietu krātuvei un Rudes skolas  muzeja pievienošanu 

I.LĪBEKA, T.ŠĒFERS 
  

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

DOME NOLEMJ: 
 

1.Saglabāt Rudes skolas muzeju un  to  pievienot Otaņķu senlietu krātuvei. 
 
2. Otaņķu senlietu krātuvei nodot telpas, kas atrodas Rudes skolas amatu mācības un 
saimniecības ēkā. 
 

17. 
Par nolikumu ‘‘Čiekurkauss 2020‘‘ 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
41.panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar  7 balsīm  par, pret  nav, atturas nav,   
 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt NOLIKUMU  „Čiekurkauss 2020” . 
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA 
vadītājam. 
 

18. 
Par nolikumu ‘‘ Nīcas karaļa kauss‘‘ 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
41.panta pirmās daļas 3. punktu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt NOLIKUMU  „Nīcas karaļa kauss”  
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA 
vadītājam. 
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19. 

Par grozījumiem Nīcas novada domes 
saistošajos noteikumos 

 
I. 

 
Par saistošiem  noteikumiem  Nr.5 

‘’Grozījumi  Nīcas novada domes   09.12.2010 saistošos noteikumos Nr. 15 
‘’Par atkritumu  apsaimniekošanu Nīcas novada 

administratīvajā teritorijā ‘’  ‘’ 
 

 
  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  
ar  7 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Nīcas novada domes  Saistošos  noteikumus  Nr. 5  ‘’Grozījumi  Nīcas novada 
domes   09.12.2010 saistošos noteikumos Nr. 15  ‘’Par atkritumu  apsaimniekošanu 
Nīcas novada  administratīvajā teritorijā ‘’  ‘’ 

II. 
 

Par saistošiem  noteikumiem  Nr.6 
‘’Grozījumi  Nīcas novada domes   10.06.2010. saistošos noteikumos Nr. 12 

‘’Par suņu izvešanu pastaigā Nīcas novadā  ‘’  ‘’  
 

 
  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  
ar  7 balsīm par, pret nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Nīcas novada domes  Saistošos  noteikumus  Nr. 6  ‘’Grozījumi  Nīcas novada 
domes   10.06.2010.  saistošos noteikumos Nr. 12  ‘’Par suņu izvešanu pastaigā Nīcas 
novadā  ‘’  ‘’ 
 

20. 
Par Saistošiem  noteikumiem  N.7 

“Grozījumi Nīcas novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 
“Nīcas novada pašvaldības nolikums’’ ‘’ 

 
  Atbilstoši tam, lai domes pastāvīgo komiteju un domes sēdes darba 
organizāciju īpašos gadījumos, kā piemēram slimība, komandējums, varētu veikt 
attālināti ar videokonferences starpniecību (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), 
tādejādi  nodrošinot darba nepārtrauktību, ir nepieciešams izmantojot izmantot 
speciālu programmatūru (e-risinājuma rīku), kas ir pieejams internetā. 
  Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 34.panta pirmo un otro daļu un 56.panta 
otro un trešo daļu, atklāti  balsojot, ar   7 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 
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1.Apstiprināt  Saistošos  noteikumus  Nr.7 ’’Grozījumi Nīcas novada domes 2009.gada 
30.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Nīcas novada pašvaldības nolikums’’ ‘’ 
 
2.Izmaiņas saistošajos noteikumos stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
Nīcas novada domes informatīvajā izdevumā “Nīcas novada vēstis”. 
 

 
 

 


