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Nīcas novada domes 
2020. gada  20.  aprīļa  ārkārtas  sēde (protokols Nr.8) 

 
 

Sēde  notiek  attālināti, izmantojot   JITSI   programmu 
( Pamats:  Nīcas novada domes  priekšsēdētāja  vietnieka R.LATVENA 

02.04.2020. rīkojums  Nr. 2.2.5/38  ‘’Par Nīcas novada domes  
sēžu organizēšanu ārkārtas  situācijas laikā’’ ) 

 
 Sēdei  attālināti  reģistrējušies:  
 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja   vietnieks   
Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA,   Inga SKRODE,   Raivis KALĒJS,  Ainars SĪKLIS,    
Turaids ŠĒFERS,  Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE 
 
 Nīcas novada domes ekonomiste Sandra LAIMIŅA, sabiedrisko attiecību speciāliste 
Kristīne KOPŠTĀLE,  Nīcas vidusskolas   direktore  Lāsma PETERMANE    
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 
 
Protokolē  Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA 
 
Sēdes norisi  attālināti  nodrošina   Nīcas novada  domes datorsistērmu  administrators  Uģis 
VOLKOVS 

  

 
Darba kārtībā 
 
1.  Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par zemes ierīcības  projektiem 
3. Par pirmpirkuma  tiesībām 
4. Par detālplānojumiem 
5. Par mērķdotācijas  sadali 
6. Par konkursa   nolikumu 
7.Par Nīcas Mūzikas skolas  direktores  iesniegumu 
8. Par Rudes pamatskolas direktores  iesniegumu 
9. Par Administratīvās komisijas  locekļa  apstiprināšanu 
10. Par krīzes skarto nozaru  komersantu  atbrīvošanu no pašvaldības  noteiktās  nomas  
maksas 
11. Par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās darbības veicējam ārkārtējās situācijas 
laikā 
12.Par dzīvokļu rindas aktualizāciju 
13. Par dzīvojamo telpu  lietošanas  tiesību  piešķiršanu 
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14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nīcā, Skolas ielā 2, apsaimniekošanas maksas 
paaugstināšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 
15.Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rudē, “Teikas”, apsaimniekošanas maksas 
samazinājumu un papildus maksājumu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 
16. Par zvejas  rīkiem  Liepājas ezerā 
17. Par  dzīvesvietas  deklarēšanu 
18.  Par bezcerīgo debitoru parādu  norakstīšanu 
19. Par  skolēnu ēdināšanu 
20.par Nīcas novada ārkārtas situāciju komisiju 
21.par Nīcas vidusskolas iesniegumu 
     

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
I. 
 

 Nīcas novada  dome izskata  zemes un īpašumu jautājumus: adrešu piešķiršanu 
īpašumiem, īpašumu sadalīšanu un jaunu  nosaukumu piešķiršanu, dzīvokļu apvienošanu, 
īpašumu atsavināšanu,  īpašumu atmežošanu. 
 Attālināti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt   administratīvos  aktus  no Nr. 55   līdz  Nr. 64 . 
 

II. 
Par lauksaimniecības zemes nomu tiesību 

izsoļu  rezultātu apstiprināšanu 
 

1) 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot 

augstāk minēto, attālināti  balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Apstiprināt 2020.gada 13.marta lauksaimniecības zemes nomas tiesību 3 (trīs)  izsoļu 

rezultātus. 
 

III. 
 

Par  nekustamā īpašuma “Pašvaldība”,kadastra apzīmējums 6478 010 0169 
izsoles atzīšanu par nenotikušu 

 
Pamatojoties uz  2020.gada 10.februāra sēdes protokola Nr. 3  izsoles noteikumu 4.1.1. 

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

 
1. Apstiprināt  nekustamā īpašuma “Pašvaldība”, kadastra apzīmējumu 6478 010 0169,  

0,3 ha platībā izsoli par nenotikušu. 
2.  
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IV. 
Īpašumu  atsavināšana  un  pirkuma  līgumu  noslēgšana 

 
  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 
ievērojot augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 30.03.2020. izsoles protokolu,   
attālināti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 
 
 

  DOME  NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt 2020.gada 30.martā   izsludināto  zemes tiesību izsoli ar pretendenta atlasi  par 
2 (diviem)  pašvaldības nekustamiem īpašumiem. 
 
2.Noslēgt pirkuma līgumus par Nīcas  novada pašvaldībai piederošiem  nekustamiem īpašumiem. 
 
3.Uzdot Nīcas novada pašvaldības domes juristam sagatavot pirkuma-pārdevuma līgumus. 
.  

 
 

 
V. 

Zemes noma 
1. 

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”  2.1puntu,  Latvijas Republikas 
likumu „Par pašvaldībām” 21.panta  14.punktu,  attālināti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Noslēgt zemes nomas līgumus par  pašvaldības zemes nomu ar 5 (piecām) 

personām. 
 

VI. 
Par  pašvaldības nekustamā  īpašuma „Bārtas mežs” Nīcas pagastā, Nīcas novadā  
neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes atsavināšanu izsolē   
 

   
Pamatojoties uz  Par valsts budžetu 2020 .gadam 56.panta 2.punktu, attālināti 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Atsavināt  izsolē ar augšupejošu soli Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu  „Bārtas mežs” , kadastra numurs  6478 011 0156,  ar šādiem nosacījumiem: 
1.1. noteikt īpašuma pārdošanas  sākumcenu (izsoles sākumcena) EUR 102 100 (viens simts 
divi tūkstoši viens simts euro). 
2. Lūgt Vides un reģionālās aizsardzības ministrijai sniegt atzinumu darījuma veikšanai – 
Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Bārtas mežs”, kadastra Nr.6478  
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011 0156 atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par izsoles sākumcenu 
EUR 102 100 (viens simts divi tūkstoši viens simts euro). 
Izsolē  iegūtos  līdzekļus  novirzīt  kultūras mantojumu – Nīcas Dižās  muižas  klēts 
infrastruktūras  sakārtošanai. 
 

VII. 
Par grozījumiem un papildinājumiem 09.03.2020. 
Nīcas novada domes lēmumā “Par iekšzemes ūdeņu sadalīšanu” 
 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Administratīva procesa 
likuma” 72.panta 1.daļu,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
attālināti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Grozīt  2020.gada 9.marta  Nīcas novada domes sēdes protokola lēmumu Nr.1 „Par  
iekšzemes  ūdeņu sadalīšanu” un   priekšlikumus apstiprināt. 
 
 

VIII. 
Zemes nomas tiesību izsoles 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija Nr.350 „Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.punktu,  Nīcas novada domes 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”  22. punktu,  Latvijas Republikas likumu „Par 
pašvaldībām” 21.panta  14.punktu, attālināti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Organizēt pašvaldības 4 (četru) nekustamo īpašumu (vai to daļu)  nomas tiesību izsoli. 
2. Iznomāšanas mērķis – mazdārziņa (augļu un sakņu dārzu)  vajadzībām. 
3. Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 
4. Apstiprināt zemes gabalu sākumcenas  un izsoles  nolikumus. 
{...} 
6. Izsoles  organizēt 2020.gada 15.maijā   Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā. 
{..} 
9. Kontaktpersona: Nīcas novada domes zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 
6 34 522 51; e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv.  
10. Izsoles  komisiju apstiprina ar  domes priekšsēdētāja  izdoto rīkojumu. 
 

 
IX. 

Saraksts par nomai bez apbūves tiesībām 
paredzētām zemju platībām 

 
Pamatojoties uz Nīcas novada domes 09.12.2019. apstiprinātiem Saistošiem 

noteikumiem Nr. 7 “ Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas  lauksaimniecībā  un sakņu 
un dārzu ierīkošanai izmantojamās zemes nomas maksu”, Nīcas novada dome attālināta 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

mailto:sandra.plavniece@nica.lv
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1. Sarakstu  par nomai  bez apbūves  tiesībām  paredzētām  zemju platībām  

apstiprināt ( Nīcas un Otaņķu pagastos).  
 
 

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 
0160 

210 kv.m;  
140 kv.m.  
100 kv.m. 
 80  kv.m. 
330 kv.m. 
110 kv.m. 
240 kv.m. 
120 kv.m.  
120 kv.m. 
140 kv.m. 
140 kv.m. 
130 kv.m. 
130 kv.m. 
110 kv.m. 
572 kv.m. 
90 kv.m. 

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

2  “Starpgabali” 
Nīcas pagasts 

6478 010 
0187 

500 kv.m 
400 kv.m. 
 

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

3  
 
 
 
 

“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 

4 
 
 

“Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 010 
0575  

 75 kv.m.  
 75 kv.m.  

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

5 
 
 

“Pašvaldība” 
Nīcas pagasts 

6478 016 
0109   

1200 kv.m.  Kods 0101 - zeme, 
uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība- 

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 
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mazdārziņu 
vajadzībām augļu  
dārza teritorija 

 
6 
 
 

 Rudes dārzi, 
Otaņķu pagasts 

6480 007 
0089  

100 kv.m. 
100 kv.m. 
100 kv.m.  
100 kv.m.  
528  kv.m.  
388 kv.m.  

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

Pašvaldības 
piekritīga 
zeme 

 
 

2.  
Par zemes ierīcības  projektiem 

 
 Nīcas novada dome izskata jautājumus  par zemes ierīcības  projektiem. 
 Attālināti balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 65. līdz Nr.67 . 
 

 

3. 
Par pirmpirkuma tiesībām   

uz nekustamiem īpašumiem 
 

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

DOME   NOLEMJ: 
 

Akceptēt  komisijas  izdotās izziņas. 
 

 
4.  

Par detālplānojumu 
 

Nīcas novada dome izskata  jautājumu par detālplānojumu. 
Attālināti  balsojot, ar  9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvo  aktu nr. 68 .  
 

 
5. 

Par mērķdotāciju sadali 
 

 Ministru kabineta noteikumi Nr.649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts 
budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  
  
 Attālināti balsojot, ar  9 balsīm  par, pret  nav, atturas nav, 



 7  
DOME NOLEMJ: 

 
 

Piešķirt mērķdotāciju un izmaksāt saskaņā  ar  sarakstu. 
 

6. 
Par konkursa “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020” nolikumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt konkursa “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020” nolikumu (pielikumā). 

2. Rīkot konkursu “Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020”, ja uz objektu vērtēšanas 

brīdi ārkārtas situācija valstī atļauj īstenot nolikumā noteikto 

 

7. 
Nīcas Mūzikas skolas direktores 

Iesniegumu 
 

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

DOME  NOLEMJ: 
 

             Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī , Nīcas  Mūzikas skolā samazināt  
mācību maksu  un š.g. aprīļa un maija  mēnešos to  noteikt  5.00 EUR (pieci eiro un 00 centi). 
 

9/1 
Par Rudes sākumsskolas  direktores iesniegumu 

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

DOME  NOLEMJ: 
 
Uzdot Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājam A.Bišofam sadarbībā ar Rudes pamatskolas 

direktori I.Lībeku izvērtēt iesniegumu un lēmuma projekta aprakstošo daļu un sagatavot 

priekšlikumus jautājuma risināšanai. 

9. 
Par Nīcas novada domes Administratīvās komisijas locekļa apstiprināšanu 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada domes juristi Andu Liepu par Administratīvās komisijas locekli. 

 
 

10. 
Par krīzes skarto nozaru komersantu atbrīvošanu 

no pašvaldības noteiktās nomas maksas 
 



 8  
Pamatojoties uz likuma  “Par valsts apdraudējuma un tā seku 

novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, likuma 
„Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 10.punktu; 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 2.un 
11.punktu, attālināti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 

1. Atbrīvot krīzes skarto nozaru komersantus (saskaņā ar pievienoto pielikumu) no 
nomas maksas no ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīža, t.i. no 2020.gada 12.marta līdz 
2020.gada 12.maijam vai līdz ārkārtējās situācijas stāvokļa atcelšanas brīdim, ja tas iestājas 
pirms/pēc 2020.gada 12.maija. 

2. Gadījumā, ja ārkārtējās situācijas stāvoklis Latvijas Republikā tiek pagarināts, Nīcas 
novada domes priekšsēdētājam ir tiesības ar rīkojumu pagarināt nomas maksas atlaides 
termiņu uz ārkārtējās situācijas stāvokļa termiņa pagarināšanas laiku attiecībā uz 
komersantu, par kuru pieņemts pirmreizējais Nīcas novada domes lēmums. Pirmreizējo 
lēmumu par nomas maksas atlaides piemērošanu komersantam pieņem Nīcas novada 
dome. 

3. Uz katra komersanta individuāla iesnieguma pamata, lemt par atbrīvošanu no 
noteiktās nomas maksas vai par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemērot kavējuma 
procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem 
pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi u.c. īpašuma uzturēšanas 
pakalpojumiem, ievērojot šā Lēmuma 1.punktā noteiktos termiņus. 

 

 
Nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija 

 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 24.marta  

noteikumiem Nr.151 “Noteikumi par nozarēm, kurām sakarā ar 

 Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija” 

 

Nr. p. k. 

Nozares kods 

(atbilstoši NACE 

2. red. klasifikācijai) 

Nozares nosaukums 

1. H 49.10 Pasažieru dzelzceļa transports 

2. H 49.39  Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports  

3. H 51.10  Pasažieru aviopārvadājumi 

4. I 55.10  Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās  

5. I 55.20  Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās  

6. I 55.30  Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju 

laukumu darbība  

7. I 55.90  Pārējo apmešanās vietu darbība   

8. I 56.10  Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi  

9. I 56.29  Cita veida ēdināšanas pakalpojumi  

10. I 56.30  Bāru darbība  

11. J 59.11  Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana 

12. J 59.12  Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas 

13. J 59.13  Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana 

14. J 59.14  Kinofilmu demonstrēšana  

15. J 59.20  Skaņu ierakstu producēšana  

16. N 74.90 Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 

17. N 77.11  Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas 
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līzings  

18. N 77.21  Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings  

19. N 77.39  Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un 

ekspluatācijas līzings  

20. N 79.11  Ceļojumu biroju pakalpojumi  

21. N 79.12  Tūrisma operatoru pakalpojumi  

22. N 79.90  Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības  

23. N 82.30  Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi  

24. P 85.10  Pirmsskolas izglītība  

25. P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība 

26. P 85.52  Kultūras izglītība  

27. P 85.60  Izglītības atbalsta pakalpojumi  

28. Q 88.91  Bērnu dienas aprūpes centru darbība  

29. R 90.01  Mākslinieku darbība  

30. R 90.02  Mākslas palīgdarbības  

31. R 90.03  Mākslinieciskā jaunrade  

32. R 90.04  Kultūras iestāžu darbība  

33. R 91.02  Muzeju darbība  

34. R 91.03  Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība 

35. R 93.11  Sporta objektu darbība   

36. R 93.12  Sporta klubu darbība  

37. R 93.13  Fitnesa centru darbība  

38. R 93.19  Citas sporta nodarbības  

39. R 93.21  Atrakciju un atpūtas parku darbība   

40. R 93.29  Cita izklaides un atpūtas darbība 

 

 

11. 
Par nomas maksas samazināšanu 

 saimnieciskās darbības veicējam ārkārtējās situācijas laikā 
 

  
Pamatojoties uz likuma  “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, MK noteikumiem Nr.180 
„Noteikumi par publiskas personas publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 
izplatību” 4.punktu; likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu; 21.panta 
pirmās daļas 27.punktu, 62.panta 2.un 11.punktu,  attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

 
1.Samazināt 1 (vienam) saimnieciskās darbības veicējam telpu  nomas maksu  
 

 
12. 

Par dzīvokļu rindas   aktualizāciju 
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 Pamatojoties uz saistošo noteikumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību’’ 5.7.punktu,  attālināti 
balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

 
1. Aktualizēt reģistrā iekļauto personu kārtas numurus. 
 

13. 
Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu, augstākminēto  un uz Latvijas Republikas likuma „Par 

dzīvojamo telpu īri” 2.panta, Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta 
1.punkta, 15.pantu, kā arī saistošo noteikumu Nr.16 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas kārtību” 4.2.2.pantu sociālās, 
izglītības, kultūras un sporta komitejas konstatēto  , attālināti balsojot, ar 9 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1.  Nodot   3 (trīs)  personām  , pašvaldības dzīvokļu lietošanas tiesības . 
 

14. 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 2 

 apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, attālināti balsojot, 

ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Skolas ielā 2, apsaimniekošanas maksas 

paaugstināšanu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem Nr.1, Nr.2, Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.9, 

nosakot EUR  0.30 (trīsdesmit centi) par 1 kvm dzīvokļa platības, sākot ar 01.04.2020. 

 
15. 

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  “Teikas” 

 apsaimniekošanas maksas samazinājumu un papildus maksājumu pašvaldībai 

piederošiem dzīvokļiem 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, attālināti balsojot,  

ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  “Teikas” apsaimniekošanas maksas 

samazinājumu pašvaldībai piederošam dzīvoklim Nr.22, nosakot EUR  0.15 

(piecpadsmit centi) par 1 kv.m dzīvokļa platības, sākot ar 01.04.2020. 

16. 
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Par  zvejas rīkiem zvejošanai Liepājas ezerā 

 
   Attālināti balsojot,  ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav ( I.LĪBEKA balsošanā  
nepiedalās), 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

Akceptēt zivju murda piešķiršanu zvejai Liepājas ezerā 2020. gadā  3 ( trīs) personām. 
 
 Personas 2019. gadā Liepājas ezerā nav  zvejojušas. Šo  personu   deklarētās 
dzīvesvietas ir Nīcas novadā  vai   Nīcas novadā  atrodas viņiem  piederošs nekustamais  
īpašums .   Visas personas  iesniegušas  iesniegumus   zvejošanai  2020. gadā.  

 

17. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

 
Pamatojoties uz iesniegumu,  konstatētajiem faktiem, likuma  “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27.punktu, un likuma „Dzīvesvietas deklarēšanas likums” 3.panta otro 
daļu, attālināti  balsojot , ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

                                  DOME NOLEMJ:  
 

1. Atļaut  personai  deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldības dzīvoklī . 

1 8 .  

Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu 
 

Pamatojoties uz likumu “Par grāmatvedību”, likumu „Par budžetu un finanšu 
vadību”,  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru 
kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto 
grāmatvedības uzskaiti” 100.punktam, pamatojoties uz informāciju no Latvijas Republikas 
Iedzīvotāju reģistra datu bāzes par personu miršanas reģistrācijas faktu, un faktu, ka nav 
iespējams parādu piedzīt no mantiniekiem, 
 Nīcas novada dome , attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Atzīt par bezcerīgiem un norakstīt no bilances parādus par dzīvokļa īri un komunālajiem 

pakalpojumiem. 
19. 

Par  skolēnu ēdināšanu 
I.LĪBEKA, R.LATVENS, L.PETERMANE, T.ŠĒFERS 

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

DOME  NOLEMJ: 
1.No valsts mērķdotācijas skolēnu brīvpusdienām nodrošināt 1.-9.klašu skolēnu ēdināšanu- 
pusdienas, par to saņemot vecāku piekrišanu. 
 
2.Pašvaldības pusdienām paredzēto finansējumu novirzīt 5-12.klašu skolēnu pusdienu 
apmaksai.  
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3.Uzdot Nīcas vidusskolas direktorei un Rudes pamatskolas direktorei organizēt 
lēmuma izpildi. 
 
 
 
 
 

20. 
par Nīcas novada ārkārtas situāciju komisiju 

 
 Nīcas   novada  dome  izskata  jautājumu  novada  Ārkārtas  situāciju komisijas   
darba  atjaunošanu. 
                Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, attālināti balsojot,  ar  9 
balsīm par, pret nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1.Atjaunot Nīcas novada Ārkārtas situāciju komisiju šādā sastāvā: 
 
Agris Petermanis, domes priekšsēdētājs 
Andrejs Šakals, domes izpilddirektors 
Renārs Latvens, domes priekšsēdētāja vietnieks  
Aigars Veiss, komunālās pārvaldes vadītājs  
Guntis Grantiņš, Pašvaldības policijas priekšnieks 
Inata Štāla, Nīcas ambulances vadītāja 
Andris Bišofs, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs 
Jānis Skabarnieks, darba drošības speciālists  
 
Komisijas uzdevumi 
1.  vākt, apkopot un analizēt informāciju par stāvokli pašvaldībā attiecībā uz ārkārtas 

situāciju,  

2. izvērtēt pašvaldības resursus, iespējas un darbības efektivitāti ārkārtas situācijā; 

3. iesaistīt valsts institūciju, pašvaldību un uzņēmumu resursus ārkārtas situācijas 

pasākumos; 

4. koordinēt valsts, pašvaldības institūciju rīcību un sadarbību; 

5. pēc ārkārtas situācijas pārvarēšanas analizēt ārkārtas situācijas cēloņus un norisi, 

novērtēt veiktos pasākumus, pieļautās kļūdas, izstrādāt un iesniegt pašvaldības domē 

priekšlikumus ārkārtas situāciju pārvaldīšanas sistēmas pilnveidošanai un līdzīgu ārkārtas 

situāciju novēršanai; 

Komisijas struktūra 
Komisijas priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētājs, viņa prombūtnē priekšsēdētāja 

pienākumus pilda domes priekšsēdētāja vietnieks vai izpilddirektors pēc domes 

priekšsēdētāja norādījuma. 

Komisijas darba organizācija 
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Komisijas priekšsēdētājs pēc saņemtās informācijas par ārkārtas situāciju vai tās 

rašanās iespējām pieņem lēmumu par attiecīgajā ārkārtas situācijas komisijas sasaukšanu 

tās uzdevumu izpildei.  
 
 
 
 

21. 
Par Nīcas vidusskolas iesniegumu 

I.LĪBEKA,T.ŠĒFERS,L.PETERMANE,S.LAIMIŅA. A.PETERMANIS, L.PAKULE-KRŪČE 
 

Sēdi vada  priekšsēdētāja  vietnieks  R.LATVENS 
 
 Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’  34. panta  ceturto daļu  un  balsojuma 
rezultātiem ,   lēmuma projekts kopumā  ir noraidīts. 
 
 
              

 


