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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 

2021. gada 10. maija sēde (protokols Nr.9)  

Sēde notiek attālināti ZOOM platformā. 

Sēdē piedalās:  

Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, Nīcas  novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS, deputāti: Inguna LĪBEKA, Inga SKRODE, Renārs 

LATVENS, Turaids ŠĒFERS,  Ainars SĪKLIS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE 

un IT speciālists Uģis VOLKOVS 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

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

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1. Zemes un īpašumu jautājumi    

2. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem 

3. Par papildus līdzekļiem  PII “Spārīte” un  Rudes filiālei 

4. Par PII “Spārīte” remontstrādnieka darba likmi 

5. Par dzimtsarakstu nodaļas darbu 

6. Par  dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

7. Par finansējumu ambulances fizikālās medicīnas kabineta uzlabošanai 

8. Par 2021.gada Dienvidkurzemes novada politisko partiju vēlēšanu programmām 

9. Par finansējumu sabiedrisko centru kanalizācijas uzlabošanai 

10. Par smagā autotransporta ar kravnesību virs 10 tonnām kustības ierobežojumiem 

11. Par nedzīvojamās telpas nomas līgumu 

12. Par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās darbības veicējam 
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13.Par Nīcas vidusskolas kolektīvu dalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

14. Par volejbola sacensību nolikumu 

15. Par amata likmi 

16. Par Aizlieguma ceļa zīmes Nr.326 uzstādīšanu Bārtas upes kreisajā krastā ceļa posmā 

Vīksnes-Straumēni 

17. Par masas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 uzstādīšanu Jūrmalciemā ceļa posmā Zivju 

kūpinātava- Mols 

18. Par  dzīvojamās telpas īres tiesībām 

 

 
1. 

Zemes un īpašumu jautājumi 

1.1. - 1.2. 

Dome izskata 2 jautājumus par nekustamo īpašumu sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu. 

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

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos aktus Nr.108 un Nr.109. 

 
 
Par zemes nomu  
1.3.1.-1.3.10. 
 

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

DOME NOLEMJ: 

          Noslēgt vai pagarināt 10 zemes nomas līgumus. 
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1.4.Nomai pieejamā zeme bez apbūves tiesībām  

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

 
DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt iznomājamo zemes gabalu 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 0575  260  kv.m 

 

Kods 0101 - zeme, uz 

kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība- 

mazdārziņu 

vajadzībām augļu 

dārza teritorija 

Pašvaldības 

piekritīga 

zeme 

 
Iesniegumi par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu, kas norādīta tabulā, 

iesniedzami līdz  2021.gada  30.jūnijam. 
Ja iesniegumu par zemes nomai nodoto zemes vienības daļu  būs pieteikušās divas 

vai vairākas personas, tiks rīkota izsole. 
 

 

1.5. - 1.8. 

Dome izskata 4 jautājumus par nekustamiem īpašumiem - zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu,  nekustamo īpašumu sadalīšanu un 

zemes ierīcības projekta izstrādi. 

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

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.110 līdz Nr.113. 

 
 
 

2. 

Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem 

 

Pamatojoties uz likuma “Par  pašvaldībām” 21.pantu, 

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

Akceptēt komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību un nekustamo īpašumu 

izmantošanas izvērtēšanai 8 izsniegtās izziņas. 

 

3. 

Par papildus līdzekļiem  PII “Spārīte” un  Rudes filiālei 

 
Nīcas novada dome izskata PII “Spārīte” vadītājas Dairas Eglītes iesniegumu par 

papildus līdzekļu nepieciešamību PII “Spārīte” un Rudes filiāles vajadzību nodrošināšanai. 
 

Pamatojoties uz iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Piešķirt papildus finansējumu  Nīcas PII Spārīte 3. stāva kāpņu un to priekštelpu 

remontam 11 150 euro, saskaņā ar saimnieciskās komisijas veikto cenu izpēti. 
2. Piešķirt papildus finansējumu Rudes filiāles uzturēšanas un darbības nodrošināšanai, 

budžeta izdevumu pozīcijās “2221 izdevumi par apkuri”  2458 euro un  “2322 
degviela” 595 euro. 

3. Naudas līdzekļus paredzēt no īpašuma izsolē iegūtajiem līdzekļiem.  

 
 

4. 

Par PII “Spārīte” remontstrādnieka darba likmi 

 
Nīcas novada dome izskata PII “Spārīte” vadītājas Dairas Eglītes iesniegumu par 

remontstrādnieka likmes palielināšanu un līdzekļu nepieciešamību samaksas nodrošināšanai. 
 

Pamatojoties uz iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 
Atbalstīt priekšlikumu. 

 
 

5. 

Par dzimtsarakstu nodaļas darbu 
 

Lai veiktu Civilstāvokļa aktu reģistrāciju Nīcas novada dzimtsarakstu nodaļā, nodaļas 

vadītājas prombūtnes laikā un pamatojoties uz likuma „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,  

attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
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DOME NOLEMJ: 
Atbalstīt priekšlikumu. 

 

6. 

Par  dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 
 

Nīcas novada dome izskata iesniegumu par dzīvojamās telpas īres tiesību 

pagarināšanu. 

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

6.pantu un konstatētajiem faktiem, 

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

DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt priekšlikumu. 

  

7.  

Par finansējumu ambulances fizikālās medicīnas kabineta uzlabošanai 

  
Nīcas novada dome izskata Nīcas ambulances vadītājas Inatas Štāles iesniegumu.  
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 212.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

Piešķirt Nīcas lauku ambulancei finanšu līdzekļus 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro)  
apmērā Nīcas lauku ambulances fizikālās medicīnas kabineta remontam un inventāra – 6 gab. 
kušetes iegādei no izsolēs iegūtajiem līdzekļiem. 
 
 

8.  

Par 2021.gada Dienvidkurzemes novada politisko partiju vēlēšanu programmām 
 

“Priekšvēlēšanu aģitācijas likums” nosaka: 

2.pants. Likuma mērķis 

Šā likuma mērķis ir nodrošināt iespēju personai paust viedokli un iespēju sabiedrībai 

saņemt vispusīgu informāciju par deputātu kandidātiem, deputātu kandidātu sarakstiem, 

politiskajām partijām, politisko partiju apvienībām un vēlētāju apvienībām pirms Saeimas, 

Eiropas Parlamenta un republikas pilsētu domju un novadu domju vēlēšanām (turpmāk arī — 

pašvaldību vēlēšanas). 

25.pants. Telpu piešķiršana aģitācijas veicējam, lai rīkotu tikšanās ar vēlētājiem 

Valsts un atvasinātu publisku personu institūcijas un kapitālsabiedrības, kurās valstij vai 

atvasinātām publiskām personām pieder vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju), var 
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piešķirt aģitācijas veicējam telpas, kur rīkot tikšanās ar vēlētājiem, bez maksas vai par maksu, 

kas nepārsniedz šo telpu uzturēšanas faktiskos izdevumus. 

 
33.pants. Administratīvo resursu izmantošanas aizliegums 

(5) Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku personu institūcijas vai 

kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas 

(akcijas), kā arī kapitālsabiedrības, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku 

personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 

procentus, aizliegts izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus. 

(6) Preses izdevumos, ko izdod valsts vai atvasinātu publisku personu institūcijas vai 

kapitālsabiedrības, kurās valstij vai atvasinātām publiskām personām pieder kapitāla daļas 

(akcijas), kā arī kapitālsabiedrības, kurās vienas vai vairāku valsts vai atvasinātu publisku 

personu kapitālsabiedrībām piederošās daļas (akcijas) atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 

procentus, aizliegts vēlēšanu dienā, kā arī 30 dienas pirms vēlēšanu dienas ievietot intervijas 

ar deputātu kandidātiem vai politiskās partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes 

institūciju izvirzītajiem kandidātiem Ministru prezidenta vai ministra amatam, kā arī ievietot 

tādus rakstus, kuros norādīts, ka tajos pieminētā persona ir deputāta kandidāts vai politiskās 

partijas, politisko partiju apvienības pārvaldes institūciju izvirzītais Ministru prezidenta vai 

ministra amata kandidāts. 
Lai nodrošinātu Nīcas novada iedzīvotājiem objektīvu informāciju par 2021.gada 5.jūnija 

pašvaldības vēlēšanām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

attālināti  balsojot, ar 5 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, nebalso R.LATVENS, 

T.ŠĒFERS, R.KALĒJS, L.PAKULE-KRŪČE, 

DOME NOLEMJ: 

Nīcas novada domes informatīvajā izdevumā “Nīcas Novada Vēstis” 2021.gada maija 

izdevumā publicēt Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniegtās un tās mājas lapā publicētās 

politisko partiju vēlēšanu programmas Dienvidkuzemes novada 2021.gada 5.jūnija 

vēlēšanām Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā publicētajā kārtībā. 

 

9. 

Par finansējumu sabiedrisko centru kanalizācijas uzlabošanai 

Nīcas kultūras centram ir vairākas struktūrvienības, sabiedriskie centri, kuri pilda 

noteiktos uzdevumus saskaņā ar sabiedrisko centru nolikumiem katra ciema iedzīvotāju 

interešu un vajadzību nodrošināšanā.  

Šobrīd ir radušās problēmas Grīnvaltu un Jūrmalciema sabiedrisko centru kanalizācijas 

sistēmās, kas prasa neatliekamus labošanas darbus, lai centri pilnvērtīgi un kvalitatīvi spētu 

turpināt nodrošināt iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus. 

1) Grīnvaltu sabiedriskā centra kanalizācijas vada pieslēgšana pie kopējās 

kanalizācijas sistēmas. Plānotā kanalizācijas sistēmas uzlabojuma darbu summa 

1500 EUR; 

2) Jūrmalciema sabiedriskā centra kanalizācijas sistēmas izklaides lauka  remonts 

par summu 2519 EUR. 
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Ņemot vērā 2021.gada sastādīto budžetu, šādas investīcijas sabiedrisko centru 

remontdarbos un infrastruktūras uzlabojumos nav plānotas, tāpēc lūdzu piešķirt Nīcas 

kultūras centra struktūrvienību kanalizācijas sistēmu uzlabošanai papildus plānotajam 

budžetam 5019  EUR. 

 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 
Piešķirt Nīcas kultūras centra struktūrvienību, Grīnvaltu un Jūrmalciema sabiedrisko 

centru, kanalizācijas sistēmu uzlabošanai 5019  EUR no izsolēs iegūtā finansējuma. 
 

 

10. 

Par smagā autotransporta ar kravnesību virs 10 tonnām kustības ierobežojumiem 
 

Pamatojoties uz iedzīvotāju telefoniskām sūdzībām, ka smagais autotransports 

nogriežoties no A11 uz Nīcas centru rada avārijas situācijas, nobloķējot ceļu šai posmā un 

bojā asfaltēto segumu, kurš nav paraudzēts šāda svara automašīnām un saskaņā ar likuma 

”Par pašvaldībām” 21. pantu,  

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

DOME NOLEMJ: 

1. Aizliegt smagajam autotransportam ar kravnesību virs 10 tonnām nogriezties no A11 ceļa 

uz Nīcas centru no A11 līdz Skolas un Bārtas ielas krustojumam.  

2. Izvietot attiecīgās ceļa zīmes, saskaņojot to izvietošanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. 

3. Atbildīgais par ierobežojošo zīmju izvēli un lēmuma izpildi komunālās pārvaldes vadītājs 

A.Veiss. 

 
 

11.  

Par nedzīvojamās telpas nomas līgumu 
 

 Nīcas novada dome izskata iesniegumu. 

 

 Pamatojoties uz 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: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.114. 
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12. 

Par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās darbības veicējam 

 

Nīcas novada dome izskata iesniegumu. 

  
Pamatojoties uz “Covid-19 izplatības un seku pārvarēšanas likuma” 14.panta pirmo 

daļu; likuma „Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 10.punktu; 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, 62.panta 2.un 11.punktu, MK noteikumu Nr.360 “Epidemoloģiskās drošības 
pasākumi Civid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 142 punktu, 

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

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.115. 
 

 

13. 

Par Nīcas vidusskolas kolektīvu dalību  

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
 

Nīcas novada dome izskata Nīcas vidusskolas direktores L.Petermanes iesniegumu. 

Uzklausot skolas vadības argumentus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 
Akceptēt Nīcas vidusskolas Skolas padomes lēmumu (23.04.2021., prot.nr.3) par 

Nīcas vidusskolas kolektīvu- kora un folkloras kopas- nepiedalīšanos XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkos. 

 

14.  

Par volejbola sacensību nolikumu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu un 
41.panta pirmās daļas 3. punktu,  

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt NOLIKUMU  “Nīcas karaļa kauss pludmales volejbolā“.  
2. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes SPORTA CENTRA vadītājam. 
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15.  

Par amata likmi 

Pamatojoties uz iesniegumu un likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 
Atbalstīt priekšlikumu. 

 

16. 

Par Aizlieguma ceļa zīmes Nr.326 uzstādīšanu Bārtas upes kreisajā krastā 

ceļa posmā Vīksnes-Straumēni 
 

Sakarā ar to, ka Bārtas upes krastu ir iecienījuši makšķernieki, bet savu autotransportu 

dotajā ceļa posmā Vīksnes-Straumēni pie Bārtas upes makšķernieki novieto haotiski abās ceļa 

pusēs tā, ka tas traucē pārējiem satiksmes dalībniekiem pārvietošanos, nepieciešams uzstādīt 

"Aizlieguma" ceļa zīmi Nr.326, kas aizliegtu apstāties un stāvēt ceļa posma Vīksnes-Straumēni 

kreisajā pusē. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. punktu un 6. punktu 

21.pantu 27.d., 

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

DOME NOLEMJ: 

Uzstādīt Aizlieguma ceļa zīmi Nr.326, kas aizliegtu apstāties un stāvēt ceļa posma 
Vīksnes-Straumēni kreisajā pusē. 
          

17. 

Par masas ierobežojuma ceļa zīmes Nr.312 uzstādīšanu Jūrmalciemā  

ceļa posmā Zivju kūpinātava- Mols. 

 

Sakarā ar to, ka arī šogad tiek paredzētas armijas militārās mācības Nīcas novada Nīcas 

pagasta Jūrmalciema apkaimē, un ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, kad armijas militāro 

mācību rezultātā tika bojāts vietējiem zvejniekiem nozīmīgs ceļa posms, bet tā remontu nācās 

apmaksāt no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepieciešams uzstādīt masas ierobežojuma ceļa 

zīmi Nr.312, kas ierobežotu smagā transporta, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē 

norādīto masu 3,5t pārvietošanos ceļa posmā Zivju kūpinātava- Mols, Jūrmalciemā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3. punktu un 6. punktu 

21.pantu 27.d., 

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

1. Uzstādīt "Masas ierobežojuma" ceļa zīmi Nr.312, kas ierobežotu smagā transporta, 
kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz zīmē norādīto masu 3,5t pārvietošanos ceļa 
posmā Zivju kūpinātava- Mols, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

2. Zem zīmes izvietot papildus zīmi - “izņemot ar Nīcas novada domes atļauju”. 
 

18. 

Par  dzīvojamās telpas īres tiesībām 
 

Dome izskata jautājumu 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, 14.panta pirmās daļas 5.punktu,kā arī saistošo noteikumu Nr.16 „Par 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un piešķiršanas 

kārtību” 4.2.2.punktu, sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas konstatēto, 

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

DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt priekšlikumu. 

 

 

 

 


