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Nīcas novada domes 

2021. gada 10. maija ārkārtas sēde (protokols Nr.11)  

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  sekretāre Baiba ANDERSONE 

 

DARBA  KĀRTĪBA: 

1.Zemes un īpašumu jautājumi     

2.Par Nīcas un Otaņķu pagastu simboliku  

3. Par naudas balvām par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju sasniegumiem 

olimpiādēs, konkursos un sportā 2020./2021.m.g.   

 

 

1. 

Zemes un īpašumu jautājumi 
 

1.1. Par  Nīcas novada domes 2021.gada 27.aprīļa  
ārkārtas sēdes  lēmumu ar protokola Nr. 8, pts 1.4. 
par daļu zemes nomas tiesību izsoli zemes gabalam 
Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Pērkonē,  “Reiņi 1”  atcelšanu 
 
  

Pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 83.panta 1.daļu,  
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  



DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.120. 
 

 
1.2.Par  Nīcas novada domes 2021.gada 27.aprīļa   
ārkārtas sēdes  lēmumu ar protokola Nr. 8, pts 1.5. 
Par daļu zemes nomas tiesību izsoli zemes gabalam 
Nīcas novadā, Nīcas pagastā, Pērkonē,  “Starpgabali”  atcelšanu 
 
 Nīcas novada dome izvērtējusi situāciju un secina, ka ir mainījušies tiesiskie apstākļi, 
kuriem pastāvot administratīvā akta izdošanas brīdī iestāde varētu šādu administratīvo aktu 
neizdot, un administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas sabiedrības intereses. 

Pamatojoties uz “Administratīvā procesa likuma” 83.panta 1.daļu,  
attālināti  balsojot, ar 0 balsīm par, pret  9 balsis, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

Noraidīt priekšlikumu. 
 

 
 

1.3.Par  nekustamā īpašuma  „Starpgabali’”   
ar kadastra apzīmējumu 6478 006 0184 nomas līgumu 
   
 Pamatojoties uz  „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

attālināti  balsojot, ar 0 balsīm par, pret  9 balsis, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 

Noraidīt priekšlikumu. 
 

 

1.4. Par nomas tiesību izsoles rezultātu  apstiprināšanu nekustamam  
 Īpašumam  “Rudes pamatskola”  
  

Saskaņā ar Nīcas novada domes 2021.gada 12.aprīļa sēdes protokola izrakstu    
(protokols Nr.7, pts. Nr.22.) “Par  nekustamā īpašuma “Rudes pamatskola” nomas tiesību 
izsoli” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma  rīkot  minēto nekustamo īpašumu (zemes 
un ēkas)  tiesību izsoli. 

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 28.maijam plkst. 09:30 uz 
nomas tiesību izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 1 (viens) pretendents – biedrība “LATVIJAS 
PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”.  

 
              Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu,  

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt 2021.gada 28.maija nomas tiesību izsoles rezultātus par Nīcas novada 

pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Rudes pamatskola”, kas sastāv no ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 6480 007 0135 001, 6480 007 0135 002 un zemes vienības  kadastra 
Nr. 6480 007 0135  (kadastra apzīmējums 6480 007 0210). 

2. Apstiprināt nomas maksas maksājumu gadā  EUR  4008 (četri tūkstoši astoņi simti euro). 
3. Papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 1.5 %  apmērā 

no zemes gabala  kadastrālās vērtības, kas tiek maksāts atbilstoši paziņojumam. 



4. Noteikt, ka  nomas līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas puses un to 
piemēro no 2021.gada 14.jūnija. 

5. Uzdot domes juristam viena mēneša laikā pēc uzaicinājuma nosūtīšanas sagatavot 
parakstīšanai nomas līgumu ar  biedrību “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”. 

 

2. 

Par Nīcas un Otaņķu pagastu simboliku 
 

Pēc novadu reformas Nīcas novada pagasti – Nīcas un Otaņķu – būs daļa no 

Dienvidkurzemes novada un līdzšinējo Nīcas novada ģerboni vairs nevarēs izmantot.  

Lai nezaudētu izstrādāto Nīcas novada ģerboņa principu ar grezno Nīcas tautastērpa 

vainagu, kas ir lieliska atpazīstamības zīme, tika lūgts padoms Valsts Heraldikas komisijai. 

28.05.2021. saņemts raksts no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas, ka Valsts 

Heraldikas komisija atbalsta ideju – Nīcas novada domei pieņemt lēmumu par Nīcas novada 

ģerboņa pielāgošanas izstrādes uzsākšanu. 

 Ir panākta vienošanās ar mākslinieci Ilzi Lībieti, kas izstrādāja līdzšinējo Nīcas novada 

ģerboni, ka līdz 14.06.2021. izstrādās 2-3 Nīcas pagasta ģerboņa skices, ko varēs nodot Nīcas 

pagasta iedzīvotāju izvērtējumam. Otaņķu pagasts izstrādās jaunu ģerboni. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un Valsts heraldikas komisijas 

rakstu,  

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

DOME NOLEMJ: 

1. Uzsākt Nīcas pagasta ģerboņa izstrādi. 

2. Nodot 3 Nīcas pagasta ģerboņa skices sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. 

3. Sabiedrisko attiecību speciālistei nodrošināt lēmuma izpildi un iesniegt lēmuma projektu 

28.jūnija ārkārtas domes sēdei Nīcas pagasta ģerboņa apstiprināšanai. 

4. Uzdot Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājam A.Bišofam uzsākt Otaņķu pagasta ģerboņa 

izstrādi. 

 

3.  

Par naudas balvām par Nīcas novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju 

sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un sportā 2020./2021.m.g. 
 

Nīcas vidusskolas skolēni guva izcilus rezultātus RTU LSZC konkursā 

“Jaudīgākā skola 2021” pēc komitejas pieņemtā lēmuma par naudas balvām Nīcas 

novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju sasniegumiem olimpiādēs, konkursos un 

sportā 2020./2021.m.g. Saņemts Nīcas vidusskolas direktores iesniegums ar lūgumu piešķirt 

papildus naudas balvas 3 skolēniem un skolotājai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 

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

DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt priekšlikumu. 


