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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 11. janvāra sēde (protokols Nr.1)

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, Renārs LATVENS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE.
Sēdē piedalās: Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, juriste Anda LIEPA,
sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne KOPŠTĀLE, IT speciālists Uģis VOLKOVS.
Sēdi vada: Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Protokolē: Nīcas novada domes sekretāres p.i. Gunita ŠIME
DARBA KĀRTĪBA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zemes un īpašumu jautājumi
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem
Par izsolēm
Par domes lēmuma precizēšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Par Nīcas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku sarakstu
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
Par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās darbības veicējiem
Par lauku attīstības konsultantu
Par sadarbības līguma slēgšanu
Par īres tiesību maiņu
Par zvejas nomas tiesību izsoli
Par projektu konkursu “Mēs savam novadam”
Par dalību VKKF projektā

Papildus jautājums: balsojums: par attālināti 8 balsis, pret nav, atturas nav.
14. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
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Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS informē par domes sēdes 14.12.2020. (sēdes protokols
Nr.23) lēmumu izpildes gaitu.

1.
Zemes un īpašumu jautājumi
1.1.

Par pašvaldībai īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums)
4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 6.punktu
nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā
paredzētājā kārtībā apstiprinātājiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem un 8.panta
trešo daļu (Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu
apstiprina institūcija (amatpersona), kura ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu- atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas
noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta 1.daļu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Pasūtīt novērtējumu nekustamam īpašumam „Kaņieras mežs” ar kadastra Nr. 6478
016 0075 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 016 0074), 2,93 ha platībā, (īpašuma
sastāvā mežs), Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
1.2.

Par pašvaldībai īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanu

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums)
4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
Ievērojot „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 1.panta 6.punktu
nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā
paredzētājā kārtībā apstiprinātājiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem un 8.panta
trešo daļu (Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu
apstiprina institūcija (amatpersona), kura ar šā panta pirmo un otro daļu organizē nekustamā
īpašuma novērtēšanu- atsavināšanai paredzētā atsavinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas
noteiktajā kārtībā.
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Nīcas novada dome ir izvērtējusi un secinājusi, ka Nīcas novada domei nav
nepieciešams pašvaldību funkciju nodrošināšanai nekustamais īpašums „Mednieku
makšķernieku biedrība” ar kadastra Nr. 6478 006 0245 (zemes vienības kadastra apzīmējums
6478 006 0179), 0,1222 ha platībā, atrodas Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas novadā un ir jāveic
novērtējuma pasūtīšana.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 5.panta 1.daļu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Pasūtīt novērtējumu nekustamam īpašumam „Mednieku makšķernieku biedrība” ar
kadastra Nr. 6478 006 0245 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 006 0179), 0,1222
ha platībā, Pērkonē, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.

Dome izskata 3 jautājumus (1.3.-1.5.pts) par nekustamā īpašuma atsavināšanu un izsoles
noteikumu pastiprināšanu, nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu.
Attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.1 līdz Nr.3.
2.
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem
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 3 nekustamiem īpašumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Akceptēt komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izmantošanas izvērtēšanai izsniegtās izziņas.
3.
Par izsolēm
3.1. Pašvaldības kustamās mantas
virpošanas darba galda TB-6 metālam (1987.gads)
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23
(protokols), Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembrī apstiprinātajos “Pašvaldības
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kustamās mantas- virpošanas darba galds TB-6 metālam (1987.gads)” (turpmāk tekstāIzsoles noteikumi), nolēma rīkot minēto kustamo mantu tiesību izsoli.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 5 (pieci) pretendenti .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot
augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
DOME NOLEMJ:

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas virpošanas
darba galda TB-6 metāls (1987.gads) 2020.gada 28.decembra tiesību izsoles
rezultātus un pārdot XXX, personas kods XXX, kustamo mantu virpošanas darba
galdu TB-6 metāls (1987.gads), par summu EUR 420 (četri simti divdesmit euro).
Nosolītā cena tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21 procentu apmērā.
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.2. Pašvaldības kustamās mantas
virpošanas darba galds CTB-120 M koks (1987.gads)
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23 (protokols)
Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra apstiprinātajos “Pašvaldības kustamās
mantas- virpošanas darba galds CTB-120 M kokam (1987.gads) (turpmāk tekstā- Izsoles
noteikumi) nolēma rīkot minēto kustamo mantu tiesību izsoli.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 1 (viens) pretendents .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot augstāk
minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas virpošanas darba
galds CTB-120 M koks (1987.gads) 2020.gada 28.decembra tiesību izsoles rezultātus
un pārdot XXX, personas kods XXX, kustamo mantu virpošanas darba galdu CTB-120M
koks (1987.gads) par summu EUR 100 (viens simts euro). Nosolītā cena tiks aplikta ar
pievienotās vērtības nodokli 21 procentu apmērā.
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.3. Pašvaldības kustamās mantas
virpošanas darba galda Tg-120 M koks (1962.gads)
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23 (protokols)
Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra apstiprinātajos “Pašvaldības kustamās
mantas- virpošanas darba galds Tg-120 M kokam (1962.gads) (turpmāk tekstā- Izsoles
noteikumi) nolēma rīkot minēto kustamo mantu tiesību izsoli.
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Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 1 (viens) pretendents .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot augstāk
minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas virpošanas darba
galda Tg-120 M koks (1962.gads) 2020.gada 28.decembra tiesību izsoles rezultātus un
pārdot XXX, personas kods XXX, kustamo mantu virpošanas darba galdu Tg-120 M
koks (1962.gads) par summu EUR 70 (septiņdesmit euro). Nosolītā cena tiks aplikta
ar pievienotās vērtības nodokli 21 procentu apmērā.
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.4. Pašvaldības kustamās mantas
slīpēšanas darba galda
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23 (protokols)
Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra apstiprinātajos “Pašvaldības kustamās
mantas- slīpēšanas darba galds ” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma rīkot minēto
kustamo mantu tiesību izsoli.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 3 (trīs) pretendenti .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot
augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas slīpēšanas darba
galda, 2020.gada 28.decembra tiesību izsoles rezultātus un pārdot XXX, personas kods
XXX, kustamo mantu slīpēšanas darba galdu par summu EUR 90 (deviņdesmit euro).
Nosolītā cena tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21 procentu apmērā.
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.5. Pašvaldības kustamās mantas
slīpmašīnas divripu (1964.gads)
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23 (protokols)
Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra apstiprinātajos “Pašvaldības kustamās
mantas- slīpmašīna divripu (1964.gads)” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma rīkot
minēto kustamo mantu tiesību izsoli.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 3 (trīs) pretendenti .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot augstāk
minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
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DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas slīpmašīnas divripu
(1964.gads) 2020.gada 28.decembra tiesību izsoles rezultātus un pārdot XXX,
personas kods XXX, kustamo mantu slīpmašīnu divripu (1964.gads) par summu EUR
45 (četrdesmit pieci euro). Nosolītā cena tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli
21 procentu apmērā.
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.6. Pašvaldības kustamās mantas
galda urbjmašīnas izsoles
rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23 (protokols)
Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra apstiprinātajos “Pašvaldības kustamās mantasgalda urbjmašīna” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma rīkot minēto kustamo mantu
tiesību izsoli.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 6 (seši ) pretendenti .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot augstāk
minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas galda urbjmašīnas
2020.gada 28.decembra tiesību izsoles rezultātus un pārdot XXX, personas kods XXX,
kustamo mantu galda urbjmašīnu par summu EUR 115 (viens simts piecpadsmit euro).
Nosolītā cena tiks aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21 procentu apmērā.
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.7. Pašvaldības kustamās mantas
galda zāģa izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23 (protokols)
Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra apstiprinātajos “Pašvaldības kustamās
mantas- galda zāģis ” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma rīkot minēto kustamo
mantu tiesību izsoli.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 3 (trīs) pretendenti .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot
augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas galda zāģa,
2020.gada 28.decembra tiesību izsoles rezultātus un pārdot XXX, personas kods XXX,
kustamo mantu galda zāģi par summu EUR 50 (piecdesmit euro). Nosolītā cena tiks
aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21 procentu apmērā.
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
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3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.8. Pašvaldības kustamās mantas
virpošanas darba galda 1 M95 (1967.gads)
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra lēmumu Nr. 23 (protokols)
Nīcas novada domes 2020.gada 14.decembra apstiprinātajos “Pašvaldības kustamās mantasvirpošanas darba galds 1M95 (41967.gads)” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma
rīkot minēto kustamo mantu tiesību izsoli.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2020.gada 23.decembra plkst. 15:00 uz
izsoli reģistrējās un tajās piedalījās 2 (divi) pretendenti .. .
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot
augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 28.12.2020. izsoles protokolu,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamās mantas virpošanas darba
galda 1 M95 (1967.gads) 2020.gada 28.decembra tiesību izsoles rezultātus un pārdot
XXX, personas kods XXX, virpošanas darba galdu 1M95 (1967.gads) par summu EUR
530 (pieci simti trīsdesmit euro).
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo un parakstīšanu nodrošina Otaņķu pagasta
pārvaldes vadītājs A.Bišofs.
3. Izsolē iegūtos līdzekļus aizvirzīt Otaņķu senlietu krātuvei.
3.9.1. Par nekustamā īpašuma „Bārtas mežs” (kadastra Nr. 6478 011 0156)
2. (otrās) izsoles cenas apstiprināšanu
Saskaņā ar 2020.gada 9.novembra Nīcas novada domes lēmuma protokola Nr. 21 uz
izsoli nav pieteicies neviens pretendents un izsole ir atzīta par nenotikušu.
Nīcas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 32.panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē
neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli, kurā institūcija, kas organizē
nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā
par 20 procentiem.
Nīcas novada dome izvērtēja esošo situāciju un ierosina nekustamam īpašumam
“Bārtas mežs”, kadastra Nr. 6478 011 0156, pazemināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem.
„Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas 1.punktu, kas nosaka,
publiskas persona nekustamo un kustamo īpašumu var atsavināt, pārdodot to izsolē.
Attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt 2.(otrās) kārtas nekustamā īpašuma “Bārtas mežs”, Nīcas pagasts, Nīcas
novads, kadastra Nr. 6478 011 0156, 9,88 ha platībā izsoles nosacīto cenu, pārdodot izsolē
ar augšupejošu soli, kas sastāda EUR 81 680 (astoņdesmit viens tūkstotis seši simti
astoņdesmit euro).

3.9.2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bārtas mežs”
Nīcas pagastā, zemes gabala un mežaudzes
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atsavināšanu un 2.(otrās) izsoles noteikumu apstiprināšanu
2020.gada 20.augustā Nīcas novada dome ārkārtas domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu
Nr.111 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bārtas mežs” Nīcas pagastā, zemes gabala un
mežaudzes atsavināšanu un izsoles noteikumiem”. Saskaņā ar 2020.gada 9.novembra Nīcas
novada domes lēmuma protokola Nr. 21 uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un izsole
ir atzīta par nenotikušu.
Nīcas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 32.panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē
neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli, kurā institūcija, kas organizē
nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā
par 20 procentiem.
Izmantojot analoģijas metodi attiecībā uz pašvaldības nekustamo mantu, rīkojot
atkārtotu izsoli, var pazemināt nekustamā īpašuma „Bārtas mežs”, kadastra Nr. 6478 011
0156, izsoles sākumcenu par 20 procentiem – EUR 81 680 (astoņdesmit viens tūkstotis seši
simti astoņdesmit euro).
Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 16.pants, kas nosaka, ka
izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiesniedz nodrošinājumu 10 (desmit) procentu apmērā no
izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas.
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta izsoles
norādītajā bankas kontā.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļas
1.punktu, 5.pantu, 10.pantu, 11.panta 1.daļu, 16.pantu, 34.panta 2.daļu, „Par pašvaldībām”
14.panta 1.daļas 2.punktu, 2.daļas 3.punktu un „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” pārejas noteikumu 20.punktu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

DOME NOLEMJ:
Atsavināt 2. (otrajā) izsolē Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumuzemi un mežaudzi „Bārtas mežs”, kadastra numurs 6478 011 0156 (kadastra
apzīmējums 6478 011 0096).
Noteikt 2. (otrajā) izsolē, atsavināšanas veidu- pārdošanu par nosacīto cenu ar
augšupejoši soli EUR 81 680 (astoņdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit euro).
Apstiprināt atsavināmā objekta –zemes gabala un mežaudzes „Bārtas mežs”, kadastra
numurs kadastra numurs 6478 011 0156 (kadastra apzīmējums 6478 011 0096),
izsoles noteikumus.
Izsoli organizēt 2021.gada 25.februārī plkst. 10.30 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6,
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā.
Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās darba laikā plkst. 9.00-16.00 Nīcā, Nīcas
novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni 6 34 522 51.
Kontaktpersona: Nīcas novada domes zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE,
tālrunis 6 34 52251; e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv.
Izsoles komisiju apstiprina ar domes priekšsēdētāja izdodot rīkojumu.
Lēmumu viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā.
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4.
Par domes lēmuma precizēšanu un saistošo noteikumu izdošanu
14.12.2020. Nīcas novada domes sēdē tika apstiprināti Nīcas novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 “Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā
sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas tika nosūtīt saskaņošanai VARAM.
30 12.2020. Nīcas novada dome saņēma pozitīvu atzinumu ar lūgumu precizēt
saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu- “Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” pārejas noteikumu 37. punkta 1.apakšpunktu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Precizēt 14.12.2020. Nīcas novada domes SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.11 “Par Nīcas novada
pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” izdošanas tiesisko
pamatojumu- “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” pārejas noteikumu 37.
punkta 1.apakšpunktu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus publicēšanai “Latvijas Vēstnesī”.

5.
Par Nīcas novada pašvaldības 2021.gada amatpersonu un darbinieku sarakstu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas
nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt [..] vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību un “Nīcas novada
pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, […] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības 2021.gada amatpersonu un darbinieku
sarakstu.

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.5.
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7.
Par nomas maksas samazināšanu saimnieciskās darbības veicējiem
Nīcas novada dome izskata 6 saimnieciskās darbības veicēju iesniegumus par nomas
maksas samazināšanu Covid -19 infekcijas izplatības apstākļos.
Attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.6 līdz 11.

8.
Par lauku attīstības konsultantu
Attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt informāciju par lauku attīstības konsultantu, sagatavot līgumu
parakstīšanai.
9.
Par sadarbības līguma slēgšanu
Jau vairāku gadu garumā starp Nīcas novada domi un Liepājas rajona sporta skolu
notiek veiksmīga sadarbība futbola un galda tenisa grupu finansēšanā.
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Grobiņas novada domi par Liepājas rajona Sporta skolas
administratīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu 5952,00 EUR (pieci
tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi eiro) apmērā par 2021. gadu.
2. Piešķirt Liepājas rajona sporta skolai 5645,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti četrdesmit pieci
eiro) apmērā Nīcas grupu treneru atalgojuma nodrošināšanai 2021.gadā.

10.
Par īres tiesību maiņu
Novada dome iepazīstas ar iesniegumu.
Izvērtējot iegūto informāciju un pamatojoties uz iesniegumu, saistošo noteikumu
„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un pašvaldības dzīvokļu uzskaites un
piešķiršanas kārtību” 2.1.4. punktu un 11.punktu un uz Latvijas Republikas likuma „Par
dzīvojamo telpu īri” 15.pantu,
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attālināti balsojot, ar 5 balsīm par (A.PETERMANIS, I.SKRODE, R.LATVENS, T.ŠĒFERS,
D.SIKSNA), pret 2 (L.PAKULE-KRŪČE, R.KALĒJS), atturas 1 (I.LĪBEKA),
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.12.
11.
Par zvejas nomas tiesību izsoli
14.12.2020. Nīcas novada dome, lemjot jautājumu “Par zvejas nomas tiesību izsoli”
(prot.nr.23, pts.Nr.15), lēma
“Noteikt, ka ja Latvijas Republikā tiek pagarināta ārkārtas situācijas uz izsoles dienu, izsole
nenotiek. Šajā gadījumā par izsoles organizēšanas dienu tiek pieņemts atsevišķs domes
lēmums.”
Minētais tika noteikts, prognozējot pietiekami lielu pretendentu skaitu izsolei.
Normatīvie akti nosaka, ka sapulces drīkst organizēt ar ne vairāk kā 25 dalībnieku klātbūtni.
Izvērtējot izsoles būtību, tā ir pakalpojuma pārdošana, uz kuru varētu attiecināt nosacījumus
tirdzniecības vietām, ko Nīcas novada dome var nodrošināt- Nīcas Kultūras nama skatītāju
zālē organizējot izsoles dalībnieku plūsmu un nepieciešamās distances ievērošanu.
Uz 08.01.2021.zvejas rīku nomas tiesību izsolei pieteikušies 50 dalībnieki.
Pamatoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Svītrot no Nīcas novada domes 14.12.2020. lēmuma “Par zvejas nomas tiesību izsoli”
(prot.nr.23, pts.Nr.15) 5.punktu- “Noteikt, ka ja Latvijas Republikā tiek pagarināta ārkārtas
situācijas uz izsoles dienu, izsole nenotiek. Šajā gadījumā par izsoles organizēšanas dienu tiek
pieņemts atsevišķs domes lēmums.”
2. Svītrot no Nīcas novada domes 14.12.2020. lēmuma “Par zvejas nomas tiesību izsoli”
(prot.nr.23, pts.Nr.15) pielikuma “Rūpnieciskās zvejas – pašpatēriņa zvejas tiesību nomas
Baltijas jūras piekrastes ūdeņos izsoles nolikums” 1.5.puntu “Ja Latvijas Republikā tiek
pagarināta ārkārtas situācijas uz izsoles dienu, izsole nenotiek. Šajā gadījumā par izsoles
organizēšanas dienu tiek pieņemts atsevišķs domes lēmums.”

12.
Par projektu konkursu “Mēs savam novadam”
Lai turpinātu sekmēt vietējo nevalstisko organizāciju (NVO) un interešu/iedzīvotāju
grupu aktivitāti un līdzdalību, jau astoto gadu tiks organizēts Nīcas novada vietējais projektu
konkurss.
Vienam projektam pieprasītā līdzfinansējuma apmērs 2021. gada vietējo projektu
konkursā, līdzīgi kā 2020. gadā, noteikts 600,00 EUR apmērā. Projektu konkursa kopējais
budžets 2021. gadā sastāda EUR 6000,00.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada 2021. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam”
nolikumu.
2. Apstiprināt Nīcas novada 2021. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” 10
pielikumus.
3. Apstiprināt Nīcas novada 2021. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam”
vērtēšanas komisijas nolikumu.
13.
Par dalību VKKF projektā
Nīcas novada dome iepazīstas ar Nīcas Mūzikas skolas iesniegumu.
Pamatojoties uz likuma “par pašvaldībām” 21. pantu,
attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Piešķirt līdzfinansējumu 800.00 EUR apmērā Nīcas Mūzikas skolai dalībai Valsts
Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana” projektu konkursā alta saksofona un pikolo flautas iegādei Nīcas
Mūzikas skolas vajadzībām.
14.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
Dome izskata jautājumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu īpašuma izdalītai zemes
vienības daļai.
Attālināti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.14.

