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LATVIJAS REPUBLIKA 

 NĪCAS NOVADA DOME 

 
Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela  6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, 

tālrunis 63469049, fakss 63489502,e-pasts:  dome@nica.lv 

    
  Nīcas novada domes 

2020. gada 14. decembra sēde (protokols Nr.23)  

 

Sēde notiek attālināti ZOOM platformā. 
 

Sēdē piedalās deputāti: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, Nīcas  

novada domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS, deputāti: Inguna LĪBEKA, Inga 

SKRODE, Turaids ŠĒFERS,  Ainars SĪKLIS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE. 

 

Sēdē piedalās: Nīcas  novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS. 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē: Nīcas novada domes  sekretāres p.i. Gunita ŠIME 

 

Darba kārtībā 

1. Zemes un īpašumu jautājumi   
2. Zemes  ierīcības projekti   
3. Par ceļu apvienošanu 
4. Par saistošajiem noteikumiem “Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu  ārkārtējā situācijā   
     sakarā ar Covid-19 izplatību” 
5. Par brīvprātīgā darba nolikuma un saistošās dokumentācijas apstiprināšanu   
6. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu  
7. Par pašvaldības iestāžu darbiniekiem   
8. Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli  
9. Par Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu nomu tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
10. Par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā  
11. Par dotācijas piešķiršanu Kurzemes plānošanas reģionam  
12. Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna  
       aktualizēšanu 2020.-2021. gadam 
13. Par pašvaldības dalību projektu konkursā 
14. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu  
15. Par zvejas nomas tiesību izsoli  
16. Par darbinieku nostrādātiem gadiem  
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17. Par  dienesta dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu  
18. Par sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu  
19. Par cenas apstiprināšanu 2021. gada kalendāriem 
20. Par Nīcas novada domes lēmuma precizēšanu 
21. Par kustamās mantas atsavināšanu 
22. Par Lauku konsultāciju centra vadītāja iesniegumu 

23. Par iedzīvotāju iesniegumiem 
24. Par Nīcas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem 2021.gadā 
 
Papildus iekļautie jautājumi – balsojums: par attālināti 8 balsis, pret nav, atturas nav. 
 

25. Par īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai 
      “Nīcas novada attīstības biedrība”  
26. Par projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
 
 
 

Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par domes sēdes 9.11.2020. (sēdes protokols 
Nr.21) un domes ārkārtas sēdes 25.11.2020. (sēdes protokols Nr.22) lēmumu izpildes gaitu.  
 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
 

Par  sauszemes zemes nomas tiesību  
izsoles rezultātu apstiprināšanu  
zemes gabalam “Reiņi 1”, Pērkonē, Nīcas novadā  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 
attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt 2020.gada 3.decembra sauszemes zemes nomas tiesību izsoles rezultātus,  

saskaņā ar kuriem zemes gabala “Reiņi 1” ar kadastra apzīmējumu 6478 006 0150, 0,1983 ha 
platībā ar nomas tiesībām uz 2 (diviem gadiem) iegūst SIA “Juridiskais birojs 9. 
 

Dome izskata jautājumus par nekustamā īpašuma cenas apstiprināšanu, atsavināšanu, 
izdevumiem saistībā ar atsavināšanu, dzīvokļu apvienošanu un adreses likvidēšanu, par 
zemes piekritību, īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu, nosaukuma un 
adreses maiņu, nosaukuma piešķiršanu. 

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.161 līdz Nr169, 187,189. 

 
 

Par zemes nomu 
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”  2.1 punktu,  Latvijas Republikas 
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu,  
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attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.170 un Nr.171. 
 

  
Nomai pieejamo zemju saraksts bez apbūves tiesībām Nīcas novadā  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
 

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

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 

2.  “Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 0160 220 kv.m.  
  

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

 
2. Iesniegumu par zemes nomai nodoto  zemes vienības daļu, kas norādīta tabulā  iesniegt 
līdz  2021. gada 29.janvārim. 
3. Ja iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes gabalu būs pieteikušās divas vai vairākas 
personas, tiks rīkota izsole.  

 
 
Par medību tiesību līgumu noslēgšanu 

 

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

DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos aktus Nr.172. 
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II. 
Izsoles 

 
Dome izskata jautājumus par zemes nomas tiesību izsoli. 

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.173 un Nr174. 

 
 
Par zemes vienības “Kaņieras”’ 
ar kadastra apzīmējumu 6478 016 0027, 0,23 ha platības daļas  
zemes nomu tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu                                                     
                                          

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 
 
attālināti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, nebalso I.SKRODE 

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2020.gada 3.decembra lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles 

rezultātus, saskaņā ar kuriem zemes gabala “Kaņieras” ar kadastra apzīmējumu  6478 
016 0072, 0,23  ha platībā tiek iznomāts  uz 6 (sešiem gadiem). 

2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 
1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, kas tiek maksāts atbilstoši 
paziņojumam.  

 
 

2. 
Zemes  ierīcības projekti 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumus par zemes ierīcības projektiem. 
 

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.175 - Nr.183. 

 
 

3. 
Par ceļu apvienošanu 

 
3.1.Par nekustamā īpašuma “Jaunprieduļi – Stūrmaņi” pievienošanu pie nekustamā 
īpašuma “Dzintariņš – Baltijas jūra”  
 

Lai nākotnē varētu mazināt  transporta līdzekļa noslodzi  un uzlabotu esošo 
pašvaldības ceļu “Dzintariņš – Baltijas jūra” un “Jaunprieduļi – Stūrmaņi” kvalitāti  dabas parka 
“Bernāti” teritorijā,  Nīcas novada dome  ierosina, pašvaldības autoceļu “Jaunprieduļi – 
Stūrmaņi” pievienot pie pašvaldības autoceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra”,   Bernātos, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā.  

Nekustamais īpašums  “Dzintariņš – Baltijas jūra” (kadastra Nr. 6478 008 0305) sastāv 
no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6478 008 0305 un 6478 008 0438, un 
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divām inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 6478 008 0305 001 un 6478 008 0305 002.  
Tiesiskais valdītājs zemes vienībām un inženierbūvēm – Nīcas novada dome. 

Nekustamais īpašums “Jaunprieduļi – Stūrmaņi” (kadastra Nr. 6478 008 0603) sastāv 
no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6478 008 0603, 6478 008 0604 un 6478 
008 0610 un divām inženierbūvēm 6478 008 0603 001 un 6478 008 0603 002. Tiesiskais 
valdītājs zemes vienībām un inženierbūvēm – Nīcas novada dome. 

Nīcas novada dome ir izvērtējusi  esošo situāciju un konstatē, ka ir nepieciešams 
nekustamo īpašumu pašvaldības autoceļu “Jaunprieduļi – Stūrmaņi” (kadastra Nr. 6478 008 
0603), kurš  sastāv no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 6478 008 0603, 6478 
008 0604 un 6478 008 0610 un divām inženierbūvēm 6478 008 0603 001 un 6478 008 0603 
002 pievienot pie pašvaldības autoceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra”  Bernātos, Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā.  

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu 2. punktu,21. pantu un 27. 
pantu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 19.panta ceturto daļu,  likuma “Par 
autoceļiem” 4. panta 3. punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldības ceļu 
un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11. punktu,  

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

DOME NOLEMJ: 

1. Nekustamo īpašumu “Jaunprieduļi – Stūrmaņi” (kad.Nr. 6478 008 0603)un  tā sastāvā 
esošās  zemes vienībām ar  kadastra apzīmējumiem  6478 008 0603, 6478 008 0604 un 6478 
008 0610 un inženierbūves  6478 008 0603 001 un 6478 008 0603 002 pievienot pie nekustamā 
īpašuma “Dzintariņš – Baltijas jūra” (kadastra Nr. 6478 008 0305), Nīcas pagasts, Nīcas novads. 

2. Noteikt zemes vienību ar  kadastra apzīmējumiem  6478 008 0603, 6478 008 0604 un 6478 
008 0610 un inženierbūvju ar kadastra apzīmējumiem  6478 008 0603 001 un 6478 008 0603 
002 piekritību – Nīcas novada domei. 

3. Likvidēt nosaukumu “Jaunprieduļi – Stūrmaņi” (kad.Nr. 6478 008 0603).  

4. Zemes vienībām  ar kadastra apzīmējumiem  6478 008 0603,  0,12 ha , 6478 008 0604, 0,20 
ha  un 6478 008 0610, 0,06 ha platībā  ar nosaukumu “Dzintariņš – Baltijas jūra”  saglabāt  
esošo zemes lietošanas mērķi-  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).  

5. Inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 6478 008 0603 001 un 6478 008 0603 002 mainīt 
nosaukumu no “Jaunprieduļi – Stūrmaņi” uz “Dzintariņš – Baltijas jūra”. 

 

3.2.Par nekustamā īpašuma “Ievas - Ulpēni” pievienošanu pie nekustamā īpašuma “Zivju 
kūpinātava - Mols”  
 

Lai nākotnē uzlabotu esošo pašvaldības ceļu “Ievas - Ulpēni” un “Zivju kūpinātava - 
Mols” kvalitāti,  Nīcas novada dome  ierosina, pašvaldības autoceļu “Ievas - Ulpēni” pievienot 
pie pašvaldības autoceļa “Zivju kūpinātava - Mols”,  Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  

Nekustamais īpašums  “Zivju kūpinātava - Mols” (kadastra Nr. 6478 019 0301) sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0301, un vienas inženierbūves ar 
kadastra apzīmējumu 6478 019 0301 001.  Tiesiskais valdītājs zemes vienībai un inženierbūvei 
– Nīcas novada dome. 
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Nekustamais īpašums “Ievas - Ulpēni” (kadastra Nr. 6478 019 0180)  sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0180 un vienas inženierbūves 6478 019 
0180 001. Tiesiskais valdītājs zemes vienībām un inženierbūvēm – Nīcas novada dome. 

Nīcas novada dome ir izvērtējusi  esošo situāciju un konstatē, ka nepieciešams 
nekustamo īpašumu pašvaldības autoceļu “Ievas - Ulpēni” (kadastra Nr. 6478 019 0180), kurš 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0180 un vienas 
inženierbūves ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0180 001 pievienot pie pašvaldības autoceļa 
“Zivju kūpinātava - Mols”  Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.  

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļu 2. punktu,21. pantu un 27. 
pantu „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”, 19.panta ceturto daļu,  likuma “Par 
autoceļiem” 4. panta 3. punktu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldības ceļu 
un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” 11. punktu, 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Nekustamo īpašumu “Ievas - Ulpēni” (kad.Nr. 6478 019 0180) un  tā sastāvā esošo  zemes 
vienību ar  kadastra apzīmējumu  6478 019 0180 un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu  
6478 019 0180  001 pievienot pie nekustamā īpašuma “Zivju kūpinātava -  Mols” (kadastra Nr. 
6478 019 0301), Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads. 

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0180 un inženierbūves  ar 
kadastra apzīmējumu 6478 019 0180 001 piekritību – Nīcas novada domei. 

3. Likvidēt nosaukumu “Ievas - Ulpēni” (kad.Nr. 6478 019 0180).  

4. Zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu  6478 019 0180,  0,06 ha platībā  (vairāk vai mazāk 
pēc kadastrālās uzmērīšanas)  ar nosaukumu “Zivju kūpināta - Mols”  saglabāt  esošo zemes 
lietošanas mērķi-  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā (kods 1101).  

5. Inženierbūvei ar kadastra apzīmējumu 6478 019 0180 001 mainīt nosaukumu no “Ievas – 
Ulpēni” uz “Zivju kūpinātava – Mols”. 

 
 

4. 
Par saistošajiem noteikumiem “Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu  ārkārtējā situācijā 

sakarā ar Covid-19 izplatību” 
 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35.panta ceturto daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 
24.panta pirmo, otro un trešo daļu,   

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.11 “Par Nīcas novada 

pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”. 
    
 

 
 
 
 



7 
 

5. 
Par brīvprātīgā darba nolikuma un saistošās dokumentācijas apstiprināšanu 

 
Izstrādājot „Nīcas novada stratēģiju darbam ar jaunatni 2016. – 2023. gadam”, par 

2016. gada prioritāti Rīcības programmā tika izvirzīts 1.1.2. punkts „Attīstīt jauniešu 
brīvprātīgā darba sistēmu”. Tāpēc tika izstrādāts „Nīcas novada jauniešu Brīvprātīgā darba 
pieredzes apliecināšanas nolikums”, kurš sevī ietver pašu nolikumu, brīvprātīgā darba veicēja 
pieteikuma anketu, līguma paraugu par brīvprātīgā darba veikšanu, jaunieša likumiskā 
pārstāvja atļaujas paraugu, brīvprātīgā darba nostrādāto stundu grāmatiņas paraugu, un Nīcas 
novada brīvprātīgā darba veicēja apliecinājuma paraugu. 

Brīvprātīgā darba sistēma paliek arvien populārāka ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. 
Strādājot brīvprātīgo darbu, jauniešiem būs iespēja gūt darba pieredzi, apgūt jaunas prasmes 
un iemaņas, kuras viņiem noderēs izvēloties nākotnes profesiju vai jomu, kurā strādāt. 
Brīvprātīgā darba pieredzi jaunietis varēs iekļaut arī savā CV.  

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas nolikumu 

(pielikumā). 
2. Apstiprināt Līguma paraugu par brīvprātīgā darba veikšanu (pielikumā). 
3. Apstiprināt brīvprātīgā darba veicēja pieteikuma anketu(pielikumā). 
4. Apstiprināt Jaunieša likumiskā pārstāvja atļaujas paraugu (pielikumā). 
5. Apstiprināt Brīvprātīgā darba nostrādāto stundu uzskaites grāmatiņas paraugu 

(pielikumā). 
6. Apstiprināt Nīcas novada brīvprātīgā darba veicēja apliecinājuma paraugu (pielikumā). 

 
 

6. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. 

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

DOME NOLEMJ: 
 

                         Apstiprināt administratīvo aktu Nr.184. 
 
 
 

 

7. 
Par pašvaldības iestāžu darbiniekiem 

 

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

DOME NOLEMJ: 
                                             Apstiprināt priekšlikumu. 
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8. 
Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. punktu, 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Organizēt Nīcas ambulances 1 (vienas)  telpas nomas tiesību izsoli.  
2. Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 
3. Apstiprināt telpu izsoles sākuma cenu par telpu nomu mēnesī, izsoles soli EUR (bez PVN):  
Tabula Nr.1 

N.p.k. Telpas 
numurs 
ēkā ar 
atsevišķu 
ieeju 

Telpu 
kopējā 
platība 
kvm 

Nomas 
maksa par 
1kvm 
nomas 
maksas 
mēnesī  
EUR  
(bez PVN) 

Izsoles 
sākuma 
cena par 
telpu nomu  
mēnesī 
EUR  
(bez PVN) 

Izsoles solis 
(%) 

Izsoles solis EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2. 8 14,8 1,17 17,32 10 % 1,73 

 
4. Izsoli organizēt vienā dienā  Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā 2021.gada 28.janvārī plkst.10.00  
5. Apstiprināt Nīcas ambulances „NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLES 
NOTEIKUMUS”.  
6. Paziņojumu par izsoli publicēt „Nīcas Novada Vēstīs” un laikrakstā „Kurzemes vārds”, 
pašvaldības mājas lapā www.nica.lv . 
 
 

9. 
Par Nīcas ambulances  nedzīvojamo telpu nomu tiesību 

izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 12.oktobra lēmumu “Par Nīcas ambulances 
nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” un Nīcas novada domes Izsoles komisijas 2020.gada 
3.decembra  izsoles protokolu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2. punktu un likuma “Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 1.,3.,6.1 pantiem,  

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt 2020.gada 3.decembra Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu  nomas tiesību 

izsoles rezultātu, saskaņā ar kuriem telpu Nr.17, kadastra apzīmējums 6478 010 016 7001, 
nomas tiesības uz 7 (septiņiem gadiem) iegūst SIA “Droša darba birojs”. 

 
 

 
 
 
 

http://www.nica.lv/
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10. 
Par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā 

 
Nīcas novada dome izskata jautājumu par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās 

darbības veicējiem. 
Attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 185 un Nr.186. 

 
 

11. 
Par dotācijas piešķiršanu 

Kurzemes plānošanas reģionam 
 

 Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 171. panta  pirmās daļas  3.punktu,  
attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 Kurzemes plānošanas reģionam  2021. gadā piešķirt dotāciju  1500.00 EUR. 

 
 

12. 
Par Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu 2021. gadam  
 

Nīcas novada attīstības programma 2014.-2020.gadam ir apstiprināta ar 2014.gada 
27.jūnija Nīcas novada domes lēmumu, protokols Nr.9, pts.2.2 "Par Nīcas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2014-2030.gadam” un "Nīcas novada attīstības programmu 2014-2020. 
gadam". 

MK not. Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 73.punkts nosaka - Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi 
gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju 
plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā TAPIS. 

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem un balstoties uz projektu ietvaros nepieciešamiem 
precizējumiem, jau veiktajām aktivitātēm, kā arī nākamā periodā plānotajām aktivitātēm, 
nepieciešams veikt Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna 
aktualizēšanu, veicot tajā izmaiņas. Autoceļu sadaļā iekļauti ceļi “Dzintariņš-Baltijas jūra” un 
“Zivju kūpinātava – Mols”.  
 

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt Nīcas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plāna 

2021. gada redakciju. 
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13.  
Par pašvaldības dalību projektu konkursā 

 
Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai “Atbalsts vides resursu un zvejas 
vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” 

LRP izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Zivsaimniecības 
Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” ietvaros. Konkurss izsludināts rīcībai “Atbalsts vides resursu un zvejas 
vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, kuras mērķis ir veicināt konkurētspējīgas un 
ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā. Konkursa 
ietvaros plānots realizēt 2 projektus: 

 
1) Projekts “Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos”. Bernātos 

nepieciešama ceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra” pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi piekrastes 
objektiem. Projekta rezultātā viens ceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra” posms aptuveni 0,8 km 
garumā (no V1232 līdz Bernātu nobrauktuvei) tiks pārbūvēts, izbūvējot melno segumu, otram 
ceļa posmam plānota grants seguma pārbūve aptuveni 3,2 km garumā (ceļa atzars no atpūtas 
vietas “Zaļais stars” līdz atpūtas vietai “Tālais stāvlaukums” un tālāk A11). Papildus tiek plānots 
pārbūvēt (melnais segums) arī automašīnu stāvlaukumu, kas ir savienots ar pārbūvējamo ceļu 
“Dzintariņš – Baltijas jūra” un atrodas tā sākumā (kad.nr. 64780080423). Tieši šim automašīnu 
stāvlaukumam ir ļoti liels noslogojums un ir viens no centrālajiem stāvlaukumiem Bernātu 
dabas parkā, kuru izmanto kā galapunktu, lai piekļūtu Bernātu ciema jūras piekrastes 
objektiem. 

2) Projekts “Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Jūrmalciemā”. Jūrmalciemā 
nepieciešama ceļa “Zivju kūpinātava – Mols” seguma pārbūve, lai nodrošinātu piekļuvi 
piekrastes objektiem. Projekta rezultātā viens ceļa “Zivju kūpinātava - Mols” posms aptuveni 
1 km garumā (no īpašuma “Tomi” līdz “Tīklu mājai”, ieskaitot automašīnu stāvlaukumu pie 
“Tīklu mājas”) tiks pārbūvēts, izbūvējot melno segumu, otram ceļa posmam plānota grants 
seguma pārbūve aptuveni 0,8 km garumā (ceļa atzars pa kreisi no sabiedriskā centra “Ievas”). 

Piekļuve piekrastes objektiem pa kvalitatīvu ceļa segumu būtu neatsverams ieguvums gan 
pašpatēriņa zvejniekiem un uzņēmējiem, kam izsniegtas zvejas licences (attiecīgi 52 un 6 2020. 
gadā), gan speciālajiem dienestiem, vietējiem iedzīvotājiem, sportistiem, tūristiem, gan arī 
pašvaldības struktūrām kā šo piekrastes objektu apsaimniekotājiem. Apmeklētāju skaits 
kopumā Nīcas novada jūras piekrastē gadā ir aptuveni 71 000 (datu avots: “Valsts ilgtermiņa 
tematiskais plānojums Baltijas jūras piekrastei”).  

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 650 000,00 EUR. Maksimālā 
atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem ir 90%, nepieciešamais Nīcas novada 
domes līdzfinansējums 10%. Precīza projektu attiecināmo izmaksu summa un pašvaldības 
līdzfinansējuma apjoms tiks precizēts pēc projekta konkursa rezultātiem un attiecīgajiem 
iepirkumiem. 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos” Liepājas 
rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā un nodrošināt projekta līdzfinansēšanu 
10% apmērā. Projekta līdzfinansējums tiek plānots Attīstības nodaļas 2021. gada budžeta 
ietvaros. 
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2. Iesniegt projekta pieteikumu “Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Jūrmalciemā” 
Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā un nodrošināt projekta 
līdzfinansēšanu 10 % apmērā. Projekta līdzfinansējums tiek plānots Attīstības nodaļas 2021. 
gada budžeta ietvaros. 

 
14.  

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu 
 

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. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 

Akceptēt komisijas izsniegtās izziņas par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām. 

 
15.  

Par zvejas nomas tiesību izsoli 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā procesa likuma” 
65.panta 2.daļu, 

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

 

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt nolikumu „Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Baltijas 

jūras piekrastes ūdeņos izsoles nolikums”.  
2. Noteikt 2021.gada 8.janvāri plkst. 15:00 par gala termiņu pieteikumu pieņemšanai uz  

zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2021.gadā  Baltijas jūras piekrastes 
ūdeņos. 

3. Noteikt zvejas tiesību nomas izsoli - 2021.gada 12.janvāri plkst. 14:00 Nīcas novada 
dome, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistei nodrošināt, ka lēmums un izsoles noteikumi ievietoti 
pašvaldības mājas lapā, informatīvajā izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”, Jūrmalciema 
sabiedriskajā centrā.  

5. Noteikt, ja Latvijas Republikā tiek pagarināta ārkārtas situācija līdz laikam, kad 
izsludināta izsoles diena, izsole nenotiek. Šajā gadījumā par izsoles organizēšanas 
dienu tiek pieņemts atsevišķs domes lēmums. 

 
16.  

Par darbinieku nostrādātiem gadiem 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 
 
attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
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DOME NOLEMJ: 
                                                          Apstiprināt priekšlikumu. 
 
 

17. 
Par  dienesta dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

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

6.pantu un konstatētajiem faktiem, 
attālināti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  T.ŠĒFERS, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Pagarināt īres līgumu par dienesta dzīvokļa īres tiesībām uz laiku līdz 2021.gada 

31.decembrim. 
   

 

18. 
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 apvienotās komitejas 
konstatēto, 

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

 
DOME NOLEMJ: 

Pagarināt īres līgumus par sociālā dzīvokļa  lietošanas tiesībām.     
 
 
 

19. 
Par cenas apstiprināšanu 2021. gada kalendāriem 

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

DOME NOLEMJ: 
Noteikt viena kalendāra pārdošanas cenu par pašizmaksu 6,65 eur (ieskaitot PVN), 

tirgošanai tūrisma informācijas centrā. 

 
 

20. 
Par Nīcas novada domes lēmuma precizēšanu 

 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.p., Ministru kabineta 09.06.2020. 
noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai"27.4 1.1.1 pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 

http://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
http://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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Nīcas novada domes 2020. gada 9. novembra sēdes 26. lēmuma 1.punktu izteikt 
šādā redakcijā: 
“Nodrošināt pārtikas paku piegādi mājās līdz ārkārtējās situācijas beigām Nīcas vidusskolas 
skolēniem (novadā deklarētajiem un citās pašvaldībās deklarētajiem), kuriem noteikts 
attālinātais mācību process.” 

 

21. 
Par kustamās mantas atsavināšanu 

Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 21. pantu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 3.pantu, 6.panta 2.daļu,  8.pantu, 9.panta 3.daļu, 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Atsavināt  kustamās mantas - virpošanas darba galdu TB-6 metālam (1987. gads), 

virpošanas darba galdu CTD-120M kokam (1987. gads), virpošanas darba galdu Tg-120 

kokam (1987. gads), slīpēšanas darba galdu, slīpmašīnu divripu (1964. gads), galda 

urbjmašīnu, galda zāģi. 

2. Apstiprināt izsoļu noteikumus kustamo mantu  atsavināšanai. 

3. Noteikt izsoles veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

4. Apstiprināt kustamo mantu vērtību - izsoļu sākumcenu, atbilstoši kustamās mantas 

novērtēšanas komisijas novērtētajai kustamo mantu sākumcenai.  

5. Izsoles organizēt 2020. gada 28. decembrī: 

5.1. virpošanas darba galda TB-6 metālam (1987. gads) - plkst. 9:00; 
5.2.  virpošanas darba galda CTD-120M kokam (1987. gads) - plkst. 9:30;  
5.3. virpošanas darba galdu Tg-120 kokam (1987. gads) - plkst. 10:00;  
5.4. slīpēšanas darba galdam - plkst. 10:30;  
5.5. slīpmašīnai divripu (1964. gads) - plkst. 11:00; 
5.6.  galda urbjmašīnai - plkst. 11:30; 
5.7.  galda zāģim - plkst. 12:00. 
5.8.  virpošanas darba galdam 1M95 (1967.gads) atkārtota izsole - plkst. 12.30. 

6. Kustamo mantu - virpošanas darba galdu TB-6 metālam (1987. gads), virpošanas 

darba galdu CTD-120M kokam (1987. gads), virpošanas darba galdu Tg-120 kokam 

(1987. gads), slīpēšanas darba galdu, slīpmašīnu divripu (1964. gads), galda 

urbjmašīnu, galda zāģi, virpošanas darba galdu 1M95 var apskatīt darba dienās no 

pulksten 9:00 – 16:00 “Rudes pamatskolā”, Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, 

piesakoties pie Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja A.Bišofa, tālrunis 28369464, e-

pasts: andris.bišofs@nica.lv. 

7. Izsoles komisiju apstiprina ar domes priekšsēdētāja izdotu rīkojumu. 

 
 

22. 
Par Lauku konsultāciju centra vadītāja iesniegumu 

 

Nīcas novada dome iepazīstas ar iesniegumu. 

Attālināti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, nebalso A.SĪKLIS, 

DOME NOLEMJ: 
Izveidot štata vietu ar 2021.gada 1.janvāri- lauku attīstības konsultants 0,5 likmes. 

mailto:andris.bišofs@nica.lv
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23. 
Par iedzīvotāju iesniegumiem 

 
23.1. Par ceļu šoseja- “Vērbeļnieki”  

Izvērtējot 11 Pērkones iedzīvotāju iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.pantu, 

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

 
DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt trīs asfaltbetona ātruma ierobežojošu vaļņu uzstādīšanu uz ceļa “Šoseja- 
Vērbeļnieki”. 
 
23.2. Par apgaismojumu Rudes centrā      

Izvērtējot 39 Rudes ciema iedzīvotāju iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 
Atbalstīt apgaismojuma ierīkošanu gar ietvi no “Rītu” daudzdzīvokļu mājas līdz 

Pagastmājai, kā arī sakārtot apgaismojumu autobusa pieturā pie Rudes skolas, tehnisko 
risinājumu un izmaksas saskaņojot ar Nīcas novada domes izpilddirektoru. 
 
23.3. Par āra apgaismojumu  pie Nīcas vidusskolas 

Izvērtējot iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Atbalstīt āra apgaismojuma ierīkošanu gar Nīcas vidusskolas vecās korpusu līdz Nīcas 

sporta hallei, tehnisko risinājumu un izmaksas saskaņojot ar Nīcas novada domes 
izpilddirektoru. 
 
 

24. 
Par Nīcas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem 2021.gadā 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 13.punktu, 

 
 DOME NOLEMJ: 

                                                   Apstiprināt priekšlikumu. 
 

 
25. 

Par īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai 
“Nīcas novada attīstības biedrība”  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 
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Lai sekmīgi īstenotu biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” projektu “Volejbola 
un pludmales tenisa aprīkojuma iegāde un divu publisko volejbola laukumu labiekārtošana 
Nīcā, Skolas ielā 14” Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā, akceptēt 
bezatlīdzības līguma noslēgšanu starp Nīcas novada domi un sabiedriskā labuma organizāciju 
“Nīcas novada attīstības biedrība” ar līguma priekšmetu- Daļu no īpašuma Nīcas vidusskola 
(volejbola laukumu) (kad. Nr. 6478 010 0164 ), Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas  pagastā, Nīcas 
novadā ar līguma termiņu 2027.gada 31.decembris. 

 

 

26. 
Par projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 
Lai nodrošinātu ar karjeras atbalsta pasākumiem (nodarbības, individuālas 

konsultācijas u.c.) visus Nīcas vidusskolas skolēnus,  
attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
1. Apmaksāt karjeras konsultanta darbu 0,2 likmes no 2021. gada 1.janvāra līdz 30.maijam. 
2. Finansējumu piešķirt no īpašumu pārdošanas 2021.gadā.  
 
 
 


