
1 
 

 
                                                                                                     

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  25. novembra  sēde (protokols Nr.22) 

 

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.  

Sēdi vada:  Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē  Nīcas novada domes sekretāres p.i. Gunita ŠIME 

 

Darba  kārtībā 

1. Par jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas kandidātu 
apstiprināšanu 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās 

2. Par jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
apstiprināšanu 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās 

3. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Zemarāji” izsoles rezultātu  apstiprināšanu 

4. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilšu Liedags”  izsoles rezultātu  apstiprināšanu 

5. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Nācaretes baznīcas ”  izsoles rezultātu  
apstiprināšanu 

6. Par pašvaldības līdzfinansējumu projektam 

7. Par iesniegumu 
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1. 

Par jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas kandidātu 
apstiprināšanu 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās 

 

Dome, pārbaudot iesniegtos pieteikumus, konstatē, ka pieteiktie Vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidāti atbilst Likuma 6.panta prasībām. 
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju 
likuma 1.panta pirmo daļu, 6.pantu, 8.panta pirmo, otro daļu, 10.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Aicināt Nīcas novada domes deputātus aizpildīt balsošanas zīmi manuāli vai 
elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nodrošinot aizpildītās 
“Balsošanas zīmes” iesūtīšanu izveidotajā Vēlēšanu komisijas  e-pastā 
velesanukomisija@dkn.lv līdz 2020.gada 26.novembra darba dienas beigām un 
oriģinālās “Balsošanas zīmes” nogādāt Grobiņas novada domē līdz 2020.gada 
30.novembrim. 

2. Uzdot Grobiņas novada domes Administratīvai nodaļai piecu dienu laikā pēc vēlēšanu 
komisijas ievēlēšanas, paziņot  Centrālajai vēlēšanu komisijai par jaunizveidojamās 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas locekļu un priekšsēdētāja 
apstiprināšanu. 

 

2.  

Par jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
apstiprināšanu 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās 

 
Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likuma 1.panta pirmo daļu, 6.pantu, 8.panta pirmo, otro daļu, 10.pantu, likuma “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Aicināt Nīcas novada domes deputātus aizpildīt balsošanas zīmi manuāli vai 
elektroniski parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nodrošinot aizpildītās 
“Balsošanas zīmes” iesūtīšanu izveidotajā Vēlēšanu komisijas  e-pastā 
velesanukomisija@dkn.lv līdz 2020.gada 26.novembra darba dienas beigām un 
oriģinālās “Balsošanas zīmes” nogādāt Grobiņas novada domē līdz 2020.gada 
30.novembrim. 

2. Uzdot Grobiņas novada domes Administratīvai nodaļai piecu dienu laikā pēc vēlēšanu 
komisijas ievēlēšanas, paziņot  Centrālajai vēlēšanu komisijai par jaunizveidojamās 
Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas locekļu un priekšsēdētāja 
apstiprināšanu. 
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3. 
 

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Zemarāji” izsoles rezultātu  apstiprināšanu 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 
ievērojot augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 17.11.2020. izsoles protokolu,   
 

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

 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Zemarāji”, 
kadastra Nr. 648 008 0055,  2020.gada 17.novembra tiesību izsoles rezultātus un 
pārdod pirmpirkuma tiesīgai personai XXX, personas kods XXX, nekustamo īpašumu 
“Zemarāji”, kadastra Nr. 648 008 0055  par  summu 13 000  EUR (trīspadsmit tūkstoši  
euro).  

2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo Nīcas novada dome.  
3. Pēc visas pirkuma summas samaksas nekustamo īpašumu “Zemarāji”, kadastra Nr. 

648 008 0055, noreģistrēt zemes grāmatā uz XXX, personas kods XXX, vārda.  
 

 
4. 
 

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilšu Liedags” izsoles rezultātu  apstiprināšanu 
  

               Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot 
augstāk minēto un uz Nīcas novada domes  17.11.2020. izsoles protokolu,   
 

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

 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma “Smilšu Liedags”, 
kadastra Nr. 6478 003 0058,  2020.gada 17.novembra  tiesību izsoles rezultātus un 
pārdod XXX, personas kods XXX, nekustamo īpašumu “Smilšu Liedags”, kadastra Nr. 
6478 003 0058,  par summu 30 100 EUR (trīsdesmit   tūkstoši viens simts  euro).  

2. Pirkuma – pārdevuma līgumu sagatavo Nīcas novada dome.  
3. Pēc visa pirkuma summas samaksas nekustamo īpašumu “Smilšu Liedags”, kadastra 

Nr. 6478 003 0058, noreģistrēt zemes grāmatā uz XXX, personas kods XXX, vārda.  
 

 
5. 
 

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Nācaretes baznīcas ”   
izsoles rezultātu  apstiprināšanu 

 
               Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 
ievērojot augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 17.11.2020. izsoles protokolu,   
 

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

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma “Pie Nācaretes 
baznīcas”, kadastra Nr. 6478 019 0211,  2020.gada 17.novembra tiesību izsoles 
rezultātus un pārdod pirmpirkuma tiesīgai personai “Jūrmalciema Nācaretes 
evaņģēliski luteriskās draudzes”, reģistrācijas Nr. 90000129326 paraksttiesīgā 
persona XXX, personas kods XXX, nekustamo īpašumu “Pie Nācaretes baznīcas”, 
kadastra Nr. 6478 019 0211,  par  izsoles apstiprināto  nosacīto cenu 2000  EUR (divi 
tūkstoši  euro).  

2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo Nīcas novada dome.  
3. Pēc visa pirkuma summas samaksas nekustamo īpašumu “Pie Nācaretes baznīcas”, 

kadastra Nr. 6478 019 0211, noreģistrēt zemes grāmatā uz  “Jūrmalciema Nācaretes 
evaņģēliski  luteriskās draudzes”, reģistrācijas Nr. 90000129326, vārda.  

 
6. 

Par pašvaldības līdzfinansējumu projektam 

 
LRP ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Apakšpasākums ”Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Konkurss izsludināts 
rīcībai “Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām”, kuras mērķis ir veicināt kvalitatīvas, 
pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību. 

Konkursa ietvaros Nīcas novada attīstības biedrība plāno realizēt projektu “Volejbola 
un pludmales tenisa aprīkojuma iegāde un divu publisko volejbola laukumu labiekārtošana 
Nīcā, Skolas ielā 14”. Projekta mērķis ir iegādāties aprīkojumu volejbolam – 2 volejbola stabu 
komplektus ar kapsulām, 2 volejbola tīklus un līniju komplektus, 2 pludmales tenisa tīklus, 8 
pludmales tenisa raketes, 8 bumbiņu komplektus un 2 tiesnešu platformas un labiekārtot šos 
laukumus,  lai dažādotu aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas Nīcas novadā un tuvākajā 
apkārtnē gan pieaugušajiem, gan arī bērniem. Esošie volejbola laukumi ar novecojošo 
aprīkojumu ir fiziski un morāli novecojuši. Nīcas sporta centrā vēl atbilstošs pludmales tenisa 
aprīkojums nav un iegādāto aprīkojumu varētu izmantot arī Nīcas vidusskolas sporta stundu 
dažādošanai, kā arī sporta programmas pilnvērtīgākai realizācijai. 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa šādam projektam ir 8 000,00 EUR. Maksimālā 
atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 85%. Kopējās plānotās projekta izmaksas 
ir EUR 8000 un nepieciešamais līdzfinansējums no Nīcas novada domes plānots 35% apmērā, 
kas  projektā pie maksimālās izmantošanas sastāda EUR 2800. Projektā tiek iekļauts 35% 
līdzfinansējuma apmērs nevis 15% (minimālais pieļaujamais), lai saņemtu augstāku punktu 
skaitu projektu izvērtēšanā. 
 

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

 

DOME NOLEMJ: 

Piedalīties biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” projektā “Volejbola un pludmales 
tenisa aprīkojuma iegāde un divu publisko volejbola laukumu labiekārtošana Nīcā, Skolas ielā 
14” Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā un līdzfinansēt projektu 35 % 
apmērā, t.i. līdz EUR 2800. Līdzfinansējums tiek paredzēts Attīstības nodaļas budžeta ietvaros. 
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7. 
Par iesniegumu 

 
Izvērtējot iesniegumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”8.1 pantu, 
 
attālināti  balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, nebalso R.Kalējs,  

 

DOME NOLEMJ: 

Atļaut Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietniekam R.Kalējam savienot 
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 
pienākumu izpildi. 
 
 
 
 
 


