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Nīcas novada domes 
2020. gada  14. septembra  sēde (protokols Nr.17) 

 
 Sēdē  piedalās:    
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, 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, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Kristīne KOPŠTĀLE 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 

 
Darba  kārtībā 

1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par zemes ierīcības projektiem 
3. Par pirmpirkumiem  uz  nekustamiem īpašumiem 
4. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
5. Par sadarbības līgumu ar Liepājas rajona Sporta skolu 
6. Par atbalstu minirallija  sacensībām 
7. Par dzīvojamās telpas lietošanas  tiesībām 
8. Par degvielas normām 
9. Par izglītības iestāžu audzēkņu  izmaksām 
10. Par zemes nomas tiesību  izsoli  
11. Par  atbrīvošanu no maksas  futbola  grupā  
12. Par īpašuma pārņemšanu no VAS “Valsts nekustamie īpašumi” 
13. Par iesniegumiem 
14. Par nekustamo īpašumu “Bērza pumpuri” 
15. Par izmaiņām nolikumā “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” 
16. Par kustamās mantas virpošanas darba galda atsavināšanu 

 
1.  

Zemes  un īpašumu jautājumi 
 

I. 
Nīcas novada  dome  izskata   zemes un īpašumu  jautājumus:  par  nekustamo  

īpašumu  sadalīšanu un jaunu  nosaukumu piešķiršanu, par adreses  likvidēšanu,  par   
īpašumu atsavināšanas  ierosināšanu, par  zemes lietošanas mērķa  maiņu. 

Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
Apstiprināt    administratīvos   aktus   no  Nr.112   līdz  Nr.118   
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II 
Izsoles 

 

Par nekustamā īpašuma „Smilšu Liedags”, 
 kadastra Nr. 6478 003 0058 (kadastra apzīmējums 6478 003 0057)  
 cenas apstiprināšanu 

 
Pamatojoties  uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta  1.daļas 

1.punktu, kas nosaka, publiskas persona nekustamo un kustamo īpašumu var atsavināt  
pārdodot to izsolē, 

DOME NOLEMJ: 
 
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma (zemes un mežaudzes) ‘Smilšu Liedags”,  Grīnvalti, Nīcas  
pagasts, Nīcas novads,  kadastra Nr. 6478 003 0058, 0,3493  ha platībā izsoles nosacīto cenu  
EUR 8 400   (astoņi  tūkstoši  četri  simti  euro ) pārdodot izsolē ar augšupejošu soli. 
 
 

 
Par nekustamā īpašuma „Pie Nācaretes baznīcas”, 
 kadastra Nr. 6478 019 0211 
 cenas apstiprināšanu 

 
Pamatojoties  uz „Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta  1.daļas 

1.punktu, kas nosaka, publiskas persona nekustamo un kustamo īpašumu var atsavināt  
pārdodot to izsolē, 

DOME NOLEMJ: 
 
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pie Nācaretes baznīcas”, ar kadastra 6478 019 0211,0,278 
ha,  Jūrmalciems, Nīcas  pagasts, Nīcas novads izsoles nosacīto cenu EUR 2000  (divi    tūkstoši 
euro).  
 

 

Par nekustamā īpašuma „Zemarāji”, 
 kadastra Nr. 6480 008 0055  
 cenas apstiprināšanu 
 

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

DOME NOLEMJ: 

 
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zemarāji”, Otaņķu  pagasts, Nīcas novads,  kadastra Nr. 
6480 008 0055, 1,87  ha platībā izsoles nosacīto cenu EUR 11 200  (vienpadsmit   tūkstoši divi  
simti  euro).  
 
 

 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos   aktus    no Nr. 119 līdz  Nr. 121  . 
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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 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Pagarināt/slēgt  ar  4(četrām)  personām zemes nomas līgumu par  pašvaldības zemes   

nomu. 

2. 

Par zemes ierīcības  projektiem 

 

 Nīcas novada  dome izskata  jautājumus par zemes ierīcības projektu  izstrādes 
uzsākšanu, darba  uzdevumiem   un  izstrādāto  zemes      ierīcības projektu  apstiprināšanu 
 Atklāti  balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no  Nr.122  līdz  Nr.128   un darba uzdevumus . 
 

 
3. 

Par nekustamo īpašumu pirmpirkuma tiesībām 
 

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   ,atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  
nav, atturas   nav, 

DOME  NOLEMJ: 
Akceptēt komisijas izdotās izziņas. 

 
4. 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
 

 Nīcas novada dome izskata  iesniegumus  par   deklarētās dzīvesvietas  ziņu  

anulēšanu personai, kura  deklarētajā  adresē   nedzīvo. 

  

 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt  administratīvo  aktu nr. 129 . 
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5. 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Grobiņas novada domi 

par Liepājas rajona Sporta skolai nepieciešamo finansējumu 
treneru atalgojumam līdz 2020.gada 31.decembrim 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, Nīcas novada 

dome. 
 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par finansējuma piešķiršanu 

treneru atalgojumam. 
2.   

 
Par atbalstu minirallija sacensībām 

 
   Atklāti balsojot, ar   7 balsīm  par ,  pret  nav,  atturas  nav, balsošanā  nepiedalās  
I.SKRODE, 

DOME  NOLEMJ: 
1. Atbalstīt dalību Latvijas minirallija čempionāta posmos “Karosta” un “Latvija”.  

 
                                                                                               

 
7. 

Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām 
 
  Nīcas novada dome izskata  iesniegumu . 
 
 Atklāti  balsojot, ar   8 balsīm par, pret  nav, atturas   nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
Apstiprināt administratīvo aktu  Nr. 130 . 
 
 

8. 

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. 

Pamatojoties uz iesniegtajiem  aktiem,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas 
1 (A.SĪKLIS), 
 

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Degvielas normas apstiprināt. 
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9. 

Par izglītības iestāžu  viena audzēkņa izmaksām 
 

 Nīcas novada dome  izskata  finanšu ekonomistes  S.LAIMIŅAS  iesniegtos   aprēķinus 
par  izglītības iestāžu  audzēkņu izmaksām  uz š.g. 1. septembri. 
 
 Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  21.pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  
nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņu izmaksas  uz 01.09.2020.  
 

 
10. 

Par zemes nomas tiesību izsoli zemes gabalam 

Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Pērkonē, Reiņi 1 
 
Pamatojoties uz likumu „Par publiskas personas finanšu līdzekļu un  mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likums” 1., 3., 6 1 pantiem, likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu , 
otrās daļas 3 punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Nr. 918 “Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 20.punktu, 

 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Organizēt sauszemes nomas tiesību laivu piestātnes vietu izveidi nekustamajā īpašumā Nīcas 
novadā, Nīcas pagastā, Pērkonē, Reiņi 1, ar kadastra apzīmējumu 64780060150,  0,1983 ha platībā 
izsoli.    

 

11. 
 Par atbrīvošanu no maksas futbola grupā 

 
  Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME NOLEMJ: 
 

Atbrīvot  no mācību maksas l’dz 2021.gada 30. septembrim  Nīcas novada futbola grupās 4 
(četrus) futbolistus. 

 
12. 

 Par īpašuma pārņemšanu no VAS „Valsts nekustamo īpašumi” 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, 
pret nav, atturas  nav, 
 

DOME  NOLEMJ: 
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Nepārņemt Nīcas novada domes īpašumā VAS „Valsts nekustamo īpašumi” pārvaldīto 
Zemesgrāmatā uz Latvijas valsts vārda Finanšu ministrijas personā ierakstīto nekustamo 
īpašumu „Zeltnieki”, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”  (kad. nr. 6478 019 0141). 

 
 

13. 
Par iesniegumiem 

 

1) 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar 7 balsīm 
par, pret  nav, atturas nav, balsošanā  nepiedalās  A.Petermanis, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt Nīcas novada domes priekšsēdētāja A. Petermaņa atvaļinājumu no 
š.g.15.septembra līdz 22.septembrim. 
 
2) 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot, ar  8 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Atbrīvot Smaidu Rubezi no Nīcas novada domes Tūrisma komisijas locekles pienākumu 
pildīšanas. 

14. 
Par nekustamo  īpašumu  „Bērza pumpuri”,  kadastra Nr. 6478 010 0315 

 
 

  Nīcas novada  dome izskata   Kurzemes rajona tiesas spriedumu ar Lietas Nr. 
C69168120 par nekustamā īpašuma rīkoto izsoli.  
 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas   nav, 
DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu nr. 131 . 
 

15. 
Par izmaiņām nolikumā “Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem” 

 
 Nīcas  novada  dome  izskata  priekšlikumus  par  grozījumiem Nicas novada domes  
nolikumā  ‘’ Par Nīcas  novada  pašvaldības  apbalvojumiem’’. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar  8 balsīm 
par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 
 Apstiprināt grozījumus  Nolikumā  „Par Nīcas novada pašvaldības apbalvojumiem”    
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16. 
Par kustamās mantas- virpošanas darba galda- atsavināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 14.panta 1.d.2.p., 2.d.3.p. , Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.d.1.p., 2.d., 6.panta 2.daļu,  8.panta 5. un 
6.daļu, 9.panta 3.daļu , atklāti balsojot, ar  8  balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

 
DOME NOLEMJ: 

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu pārdošanas par brīvu cenu,  pašvaldībai 

piederošo kustamo mantu virpošanas darba galdu 1M95 (1967. gads) rīkojot tiesību  

izsoli. 


