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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 12. aprīļa sēde (protokols Nr.7)  

 
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 Nīcas  novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, 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 finansējumu kultūras centram 
3.Par ambulances telpu izsoles rezultātu apstiprināšanu 
4.Par nomas maksas samazināšanu 
5.Par PII “Spārīte” Rudes filiāles jumta rekonstrukciju un siltināšanu 
6.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 
7. Par konkursa-skates „Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2021” nolikumu 
8. Dzīvokļu jautājumi 
9. Par  zvejas rīkiem zvejai Liepājas ezerā 
10. Par orientēšanās poligona izveidi Bernātos 
11. Par melnā ceļu seguma atjaunošanu 
12. Par grants seguma uzbēršanu pašvaldības ceļiem 
13. Par pieminekļa rekonstrukciju 
14. Par finansējuma piešķiršanu ārkārtas remontam 
15. Par amata slodzes palielināšanu 
16. Par iesniegumiem 
17. Par PII “Spārīte” tehnisko un medicīnas personālu 
18. Par finansējumu  Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai 
19. Par attiekšanos no pirmpirkuma tiesībām 
20. Par PII “Spārīte” darba organizēšanu 2021.gada vasarā 
21. Par Nīcas vidusskolas skolēnu ēdināšanu 
22. Par nekustamā īpašuma “Rudes pamatskola” nomas tiesību izsoli 
23. Nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšana 

Papildus jautājums: attālināts balsojums - par 9 balsis, pret  nav, atturas  nav. 
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24. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Mednieku makšķernieku biedrība” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 
 

 

 

 

1.  
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
1.1.1. - 1.4. 

Dome izskata 11 jautājumus par adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma īpašumu 
sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. 

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.75 līdz Nr.85. 

 
 
1.5. Par nekustamā īpašuma „Bernātu Mednieki” 
brīvās  cenas apstiprināšanu 
 

Nīcas novada pašvaldība saskaņā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas” 
likuma 8.pantu 6.punktu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu.  

„Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta  1.daļas 2.punkts nosaka, ka 
publiskas persona nekustamo un kustamo īpašumu var atsavināt  pārdodot par brīvu cenu. 

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt nekustamā īpašuma „Bernātu Mednieki”, Nīcas pagasts, Nīcas novads,  

pārdošanu par brīvo  cenu.  
 

 
1.6. Par  izdevumiem saistībā ar   
īpašuma  „Bernātu Mednieki” atsavināšanu 

  
 Pamatojoties uz 2011.gada 1.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.109 „Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta” 38. punktu,  

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt kopējos pašvaldības izdevumus saistībā ar nekustamā īpašuma „Bernātu 
Mednieki” atsavināšanu. 
2. Noteikt, ka jāatmaksā Nīcas novada domei pašvaldības izdevumi, kas radušies saistībā ar 
nekustamā  īpašuma „Bernātu Mednieki” sagatavošanu atsavināšanai līdz pirkuma līguma 
noslēgšanai.  
 

 
1.7. Par nekustamā īpašuma „Bernātu Mednieki” atsavināšanu  
 

Dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu. 
 Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  
 

 



3 
 

 

 

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.86. 
 
 

1.8.1. – 1.8.5. 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Noslēgt vai pagarināt 5 zemes nomas līgumus. 

 
 

 

1.9.1. -1.12. 
Dome izskata 11 jautājumus par nekustamā īpašuma sadalīšanu un zemes ierīcības 

projekta izstrādi, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Nīcas novada domes 2019. gada 
9. decembra lēmuma Nr. 166 atcelšanu, par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.  

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.87 - Nr.97. 

 
 

2. Par finansējumu kultūras centram 

 
Nīcas kultūras nams celts 1974.gadā. 2021.gadā Nīcas kultūras namam aprit 47 gadi. 

Kultūras namā atrodas trīs zāles - Baltā zāle, Pelēkā zāle (celta kā kultūras nama foajē), 
Skatītāju zāle un 6 palīgtelpas. 

Lai uzlabotu un uzturētu infrastruktūru, celtu Nīcas kultūras centra piedāvāto 
pakalpojumu kvalitāti attiecībā uz telpu nomu un piedāvātajiem publiskajiem pasākumiem, 
veicinātu konkurētspēju starp Dienvidkurzemes novada kultūras norises vietām,  2020.gadā 
Nīcas kultūras namā mērķtiecīgi veikti uzlabojumi. Skatītāju zālē veikta skatuves seguma 
nomaiņa, iegādāta un uzstādīta mūsdienīga apgaismojuma sistēma. Baltajā un Pelēkajā zālē 
veikta grīdas seguma slīpēšana un lakošana.  

1. Lai turpinātu iesāktos uzlabojumus un veicinātu Baltās zāles izmantošanu ne tikai 

dienas semināriem, bet arī izstādēm, vakara koncertiem un saviesīgiem pasākumiem, 

nepieciešams apgaismojums, ar ko papildināt katra pasākuma noskaņu.  

Provizoriskās izmaksas Baltās zāles 16 apgaismes elementu un vadības paneļa iegādei 

un uzstādīšanai pēc 2021.gada tirgus cenām ir 6000,- ar PVN. 

2. Neskatoties uz skatītāju zālē veiktajām investīcijām, tās pilnu funkciju nodrošināšanai 

nepieciešama kino ekrāna nomaiņa, kas šobrīd ir saplaisājis, nodzeltējis un ar 

vizuāliem defektiem. Kino ekrāns vajadzīgs, lai pilnvērtīgi nodrošinātu Kino vakarus, 

konferences, seminārus.  

Provizoriskās izmaksas Skatītāju zāles kino ekrāna iegādei un uzstādīšanai pēc 

2021.gada tirgus cenām ir 5000,- ar PVN.   
 

Ņemot vērā 2021.gada sastādīto budžetu, šādas investīcijas nav plānotas, taču 
apzinoties šo investīciju nepieciešamību Kultūras centra pakalpoju kvalitātes uzlabošanai un 
dažādošanai, Nīcas kultūras centrs lūdz piešķirt papildus budžetam 11000,- EUR Baltās zāles 
apgaismojumam un Skatītāju zāles kino ekrāna nomaiņai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME NOLEMJ: 
Piešķirt Nīcas kultūras centram: 

1. 6000,- EUR no izsolē pārdotā meža naudas Baltās zāles apgaismojuma iegādei un 

uzstādīšanai; 

2. 5000,- EUR no izsolē pārdotā meža naudas Skatītāju zāles kino ekrāna nomaiņai. 

 

 

3. 
Par ambulances telpu izsoles rezultātu apstiprināšanu   

                                                 
3.1.Par telpas Nr.1 izsoli 
 

Saskaņā ar Nīcas novada domes 2021.gada 8.februāra lēmumu (protokols Nr.3) “Par 

Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” tika izsludināta telpas  Nr.1, 

kadastra apzīmējums  6478 010 0167, nomas tiesību izsole ar pretendentu atlasi.  Atbilstoši 

izsoles noteikumiem, nomnieks tika noskaidrots atklātā mutiskā izsolē 2021.gada 25.martā.  

 Saskaņā ar Nīcas novada domes Izsoles komisijas 2021.gada 25.marta izsoles protokolu, uz 

telpas Nr.1 ar platību 19,1 kvm  izsoli reģistrējās un tajā piedalījās 2 pretendenti. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un  likuma “Par 
publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1.,3.,6.1 pantiem ievērojot 
augstāk minēto, 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 25.marta Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu  nomas tiesību 
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuriem telpu Nr.1, kadastra apzīmējums 6478 010 0167 
nomas tiesības uz 7 (septiņiem gadiem) iegūst SDV ar nomas maksājumu EUR 104,86 
(Viens simts četri euro, 86 centi) mēnesī bez PVN, telpu lietošanas mērķis: FRIZIERU UN 
SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMI. 

2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  LR 

likumdošanā noteiktā kārtībā, kas tiek maksāts atbilstoši paziņojumam un komunālos 

pakalpojumus pēc Nīcas novada domes izsniegtā rēķina.  

3. Noteikt, ka līgums, stājās spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbības laiks 
ir 7 gadi. 

4. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes izpilddirektoram Andrejam Šakalam. 
 
 

3.2.Par telpas Nr.16 izsoli 
  

Saskaņā ar Nīcas novada domes 2021.gada 8.februāra lēmumu (protokols Nr.3) “Par 

Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli” tika izsludināta telpas Nr.16, 

kadastra apzīmējums  6478 010 0167, nomas tiesību izsole ar pretendentu atlasi.  Atbilstoši 

izsoles noteikumiem, nomnieks tika noskaidrots atklātā mutiskā izsolē 2021.gada 25.martā.  

 Saskaņā ar Nīcas novada domes Izsoles komisijas 2021.gada 25.marta izsoles protokolu, uz 

telpas Nr.16 ar platību 11,1 kvm  izsoli reģistrējās un tajā piedalījās 1 pretendents,  saimnieciskās 

darbības veicējs ieguva nomas tiesības par sākumcenu 1,17 EUR (viens euro un 17 centi) par 

kvm bez PVN, kas veido telpas Nr.16 nomas maksu EUR  12,99 (Divpadsmit euro, 99 centi) 

mēnesī bez PVN. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un  likuma “Par 
publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1.,3.,6.1 pantiem ievērojot 
augstāk minēto, 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt 2021.gada 25.marta Nīcas ambulances nedzīvojamo telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem telpas Nr.16, kadastra apzīmējums 6478 010 0167 

nomas tiesības uz 7 (septiņiem gadiem) iegūst SDV ar nomas maksājumu EUR 12,99 

(Divpadsmit euro, 99 centi) mēnesī bez PVN, telpu lietošanas mērķis: ĀRSTNIECISKĀ 

MASĀŽA UN SKAISTUMKOPŠANAS PAKALPOJUMI. 

2. Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu LR 

likumdošanā noteiktā kārtībā, kas tiek maksāts atbilstoši paziņojumam un komunālos 

pakalpojumus pēc Nīcas novada domes izsniegtā rēķina.  

3. Noteikt, ka līgums stājās spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbības laiks 

ir 7 gadi. 

4. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes izpilddirektoram Andrejam Šakalam. 

 

 

4. 
Par nomas maksas samazināšanu 

 
Dome izskata jautājumu par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā 

saimnieciskās darbības veicējam. 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav,  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.98. 

  
 

 

5. 
Par PII “Spārīte” Rudes filiāles jumta 

rekonstrukciju un siltināšanu 
 

Otaņķu pagastā pirmskolas izglītības iestādes “Spārīte” filiāles ēkai, adrese - Rudes 
pirmskola, Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, ir nepieciešama jumta rekonstrukcija un 
siltināšana, jo šobrīd tas ir piķēts, bez slīpuma un atsācis tecēt. Pagājušā gada nogalē 
komunālās pārvaldes speciālisti apsekoja, ieteica rekonstruēt un nosiltināt ar divslīpju  jumta 
konstrukciju. Jumta rekonstrukcijai un siltināšanai ir nepieciešami EUR 35000.00  (trīsdesmit 
pieci tūkstoši euro 00 centi). Izmaksu tāmi sagatavoja “KURZEMES BŪVSERVISS”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu 2. punktu,  
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu Otaņķu pagasta pārvaldei, pirmskolas izglītības iestādes ēkas 
jumta rekonstrukcijai un siltināšanai EUR 35000.00  (trīsdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) no 
finanšu līdzekļiem, kas iegūti no mežu izsoles. 
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6. 
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Nīcas novada dome izskata saņemto iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas  ziņu 

anulēšanu. 

Pamatojoties uz iesniegumu un „Dzīvesvietas deklarēšanas likuma“ 12.panta pirmās daļas 
2.punktu, kurā teikts, ka „Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja attiecīgajai personai 
nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 72 
“Kārtība kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2.punktu, kas nosaka, ka “Iestāde 
personas deklarācijā sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes 
rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu” un 6.punktu, kas 
nosaka, ka “anulējot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, iestāde anulē arī personas deklarācijā 
iekļautās ziņas par tās nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu un paziņo par to bāriņtiesai”, 
Administratīvā procesa likuma 79.pantu un konstatētajiem faktiem,   

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

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.99. 

 
 

7.  
Par konkursa-skates „Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2021”  

nolikumu 
 

2020. gadā veiksmīgi notika konkurss „Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2020”. Lai 
turpinātu dārzu kustību, arī šogad plānots rīkot viensētu konkursu – skati.  
 

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

DOME NOLEMJ:  
Apstiprināt konkursa-skates „Sakoptākā Nīcas novada viensēta 2021” nolikumu. 

 
 

 

8. 
Dzīvokļu jautājumi 

 
8.1. Dzīvokļu reģistra aktualizēšana 
 

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 pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas reģistrā iekļauto 17 personu izīrēšanas 
kārtas numurus. 
2. Aktualizēt palīdzības sniegšanas reģistru īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu 

īrējamu dzīvojamo telpu 1 personai. 
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8.2. –8.5.2. 
 

Dome izskata jautājumus par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu, 
dzīvojamās telpas īres līgumu apstiprināšanu un dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu. 

Pamatojoties uz iesniegumiem, Latvijas Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 
6.pantu un konstatētajiem faktiem, 

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

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.100  - Nr.104. 

  
   

 

9.  
Par  zvejas rīkiem zvejai Liepājas ezerā 

 
Dome izskata iesniegumu. 
Attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.105. 
  
 
 

10. 
Par orientēšanās poligona izveidi Bernātos 

 
 Arvien lielāku popularitāti iegūst orientēšanās poligoni, kur savā brīvā laikā jebkurš 
var aktīvi atpūsties veselīgā vidē. Orientēšanās poligoni ir ilgstošas lietošanas aktivitāte, jo 
mežā kontrolpunktu atrašanās vietā tiek izvietotas Qerteering kodu plāksnītes, kuras 
dalībnieks noskenējot ir atzīmējies šai kontrolpunktā un pēc tam var aplūkot rezultātu un 
veikto distanci. 
       Mērķis – izvietot 1.5 km2 platībā Bernātos, atpūtas bāzes draudzība apkārtnē  patstāvīgus 
orientēšanās kontrolpunktus (KP), kas ar orientēšanās kartes un mobilās aplikācijas 
Qrenteering palīdzību pieejami jebkuram Nīcas novada iedzīvotājam un viesim jebkurā 
diennakts laikā visu gadu. 
      Projekts risina vairākas problēmas – aktīvās atpūtas iespēja Nīcas novada pašvaldības un 
LVM   mežā, dabas terapija, jauniešu un visu vecumu iedzīvotāju pievēršana sportiskām 
aktivitātēm. Tūrisma piedāvājuma dažādošana. Nīcas novadā esošo orientēšanās karšu 
brīvāka pieejamība un intensīvāka izmantošana. 
      Mērķauditorija – ikviens Nīcas novada iedzīvotājs un viesis. 
      Rezultāts: apvidū izvietoti patstāvīgi orientēšanās kontrolpunkti (kopā 23 KP), kuri 
ikvienam Nīcas novada iedzīvotājam un viesim pieejami jebkurā diennakts laikā visu gadu. KP 
vietās zemē ierakti koka stabi, kuri virs zemes ir 80 cm augstumā, kas noformēti atbilstoši 
orientēšanās sporta noteikumiem – sarkans ar baltu. Pie stabiem piestiprinātas plāksnītes ar 
QR kodiem un KP numuriem. Nīcas TIC un TIC mājas lapā, kā arī iespēju robežās Bernātu 
“Dzintariņā” pieejamas orientēšanās kartes ar attēlotiem KP. Izmantojot orientēšanās karti un 
mobilo lietotni Qrenteering, ir jāveic vienu no divām pavēles distancēm, vai izvēles distanci. 
Pēc distances veikšanas dalībnieks varēs redzēt savu rezultātu un vai distanci veicis pareizā 
secībā. 
 Šāda orientēšanās poligona izveide Bernātos izmaksā 1178,31 EUR. Šīs izmaksas būtu 
iespējams segt no Dabas resursa nodokļa iemaksām. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 
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attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
Konceptuāli atbalstīt orientēšanās poligona izveidi Nīcas novada teritorijā 1178,31 EUR 

apmērā. Finansējums tiek paredzēts no  Dabas resursa nodokļa iemaksu budžeta. 

 
 

11.  
Par melnā ceļu seguma atjaunošanu 

 
Vadoties pēc MK noteikumiem Nr.224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” no 09.03.2010.g., veikt iepirkumu 
melnā segumu atjaunošanai Otaņķu un daļēji Bārtas ielām Nīcas pašvaldībā. 

Ņemot vērā, ka minēto ielu melnais ceļu segums ir nolietojies, ceļu stāvoklis ir 
neapmierinošs,  

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. punktu un 6. punktu 
21.pantu 27.d., 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Atjaunot Otaņķu ielas melno segumu. 
2. Noskaidrot remontu izmaksas daļējai Bārtas ielas melnā seguma atjaunošanai no 

kafejnīcas “Pie Pētera” līdz tūrisma informācijas centram. 

 
12.  

Par grants seguma uzbēršanu pašvaldības ceļiem  
 
 

Vadoties pēc MK noteikumiem Nr.224 ”Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 
ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” no 09.03.2010.g., veikt iepirkumu 
grants segumu atjaunošanai 12 Nīcas novada pašvaldības grants ceļu posmiem 15,79 km 
garumā, kuri tiek izmantoti intensīvai transporta plūsmai (iedzīvotāju transports, mežistrādes 
transports un lauksaimniecības transports) , bet kuru segums ir nolietojies.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 5. punktu un 6. punktu 

21.pantu 27.d., 

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

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt uzberamo  grants ceļu sarakstu: 
 

Virzienā Liepājas robeža - Nīca 
 

Nr.1. Liepājas robeža – Māķēni                                       garums - 0,92 (Nr.1) 
Nr.3. Puķu kalni – Reiņu laivu bāze                                 garums – 1,47 (Nr.18) 
 
Virzienā Nīca – Jūrmalciems 
 

Nr.4. Nīcas past -Strautiņi                                                 garums – 0,52 (Nr.31) 
Nr.5. Virši – Toseles upe                                                    garums – 1,57 (Nr.39.) 
Nr.6. Zivju kūpinātava – Mols                                           garums - 1,15 (Nr.40) 
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Virzienā Rude - Otaņķi  
 

Nr.7. Šmitas - Kranti                                                            garums – 3,00 (Nr.51) 
Nr.8. Šļūkas – Ošiņi                                                              garums – 1,38 (Nr.54) 
Nr.9. Lādēni – Garozas                                                        garums – 3,71 (Nr.58) 
Nr.10. Atmatas- Zvaņu kapi                                               garums- 0,65  (Nr.62) 
 

 
 

13.  
Par pieminekļa rekonstrukciju 

 
Otaņķu pagasta Rudē pie pagastmājas ir piemineklis represētajiem, kuram ir 

nepieciešama rekonstrukcija. Esošais segums - smalkie oļa gabaliņi - laikam ejot, ir ieauguši 
sūnā, tos ir grūti kopt. Risinājums ir - izņemt veco segumu ārā un ieklāt bruģi, izveidot arī 
mākslīgo apgaismojumu. Lai to paveiktu, ir nepieciešami EUR 2000.00  (divi tūkstoši euro 00 
centi). 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu,  
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 

Piešķirt finansējumu Otaņķu pagasta pārvaldei represēto pieminekļa rekonstrukcijai 
EUR 2000.00  (divi tūkstoši euro 00 centi). 
 
 
 
 

14.  
Par finansējuma piešķiršanu ārkārtas remontam 

 
2020./2021.gada ziemas sezonā lielā vējā ir bojāts Nīcas kultūras nama jumta segums.  
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

 
DOME NOLEMJ: 

Piešķirt Nīcas kultūras nama jumta remontam 3500,- EUR no budžeta neparedzētiem 
gadījumiem.  

 
 

 

15.  
Par amata slodzes palielināšanu 

 
2020.gadā pēc Rudes skolas slēgšanas, skolas muzejs, ar ātru deputātu lēmumu, pie 

reizes ar telpām bijušajā Rudes skolas mājturības ēkā, nodots Otaņķu senlietu krātuves rīcībā. 
Lēmums loģisks un atbalstāms, bet Rudes skolas muzejs nav viens vai divi stendi ar 
fotogrāfijām.  Rudes skolas muzejs sastāv no eksponātiem, fotogrāfijām, dokumentiem, 
tekstīlijām un pat mūzikas instrumentiem no 145 gadu garās vēstures. Tā ir pusgadsimtu ilgāka 
vēsture nekā Nīcas vidusskolai, kam ir savs muzeja cilvēks. 

Līdzās ar Rudes skolas muzeju nodots arī Sporta sasniegumu muzejs, ko brīvprātīgi 
izveidojis un līdz šim uzturēja "Par mūža devumu Nīcas novadam" ieguvējs Voldemārs 
Kagainis. Arī šī ekspozīcija līdz šim bija atsevišķā telpā un sastāv no fotoalbumiem, diplomiem, 
medaļām un panākumu kausiem. 
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Šobrīd Otaņķu senlietu krātuvē notiek remontdarbi, visu trīs muzeju pārnešana un 
pielāgošana jaunajām telpām, eksponātu uzturēšana.  Senlietu krātuvju specifika ir tā, ka tā 
nekad nav “gatava”, tā nepārtraukti prasa uzturēšanu, papildināšanu, dokumentēšanu un arī 
attiecīgi atrādīšanu dažādos formātos – apmeklētāju uzņemšana klātienē vai šobrīd digitālā 
veidā, ziņojot par aktualitātēm sociālajos tīklos.  

Vērtējot un plānojot Otaņķu senlietu krātuves darbību ilgtermiņā, tā ir būtisks resurss 
Nīcas kultūrtelpas uzturēšanai un ierakstīšanai Latvijas nemateriālā mantojuma sarakstā 
(LNMS). Lai Nīcas kultūrtelpu iekļautu LNMS, tai ir jāsniedz pierādījums tajā iekļauto elementu 
uzturēšanai un tālāknodošanai. Šobrīd Otaņķu senlietu krātuves telpas ir vienīgais Kultūras 
centram pieejamais resurss, kur to fiziski izdarīt. Pielāgojot un atbilstoši iekārtojot telpas, 
iespējams nodrošināt gan tautastērpa darināšanas prasmju nodošanu, gan kulinārā 
mantojuma kopšanu. Šobrīd tiek aktīvi strādāts arī pie Nīcas kultūras mantojuma 
digitalizēšanas un popularizēšanas virtuālā vidē.   

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

 
DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt priekšlikumu. 

                                                                                         

 
16.  

Par iesniegumiem 
 
 Dome izskata iesniegumus.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu  

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

 
DOME NOLEMJ: 

 Noraidīt priekšlikumu. 
 
 
 

17.  
Par PII “Spārīte” tehnisko un medicīnas personālu  

  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  A.SĪKLIS, 
           

DOME NOLEMJ: 
Atbalstīt priekšlikumu. 

 
 

 
18.  

Par finansējumu  Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas  
darba nodrošināšanai 

 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 4.punkta 

trešais apakšpunkts nosaka, ka “novada vēlēšanu komisijas darbu no saviem budžeta 
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līdzekļiem finansē visas pašvaldības domes proporcionāli attiecīgās pašvaldības teritorijas 
iedzīvotāju skaitam atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem.” 

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas 2021.gada budžets ir apstiprināts 
Grobiņas novada domes 28.01.2021.sēdē (protokols Nr.1, 33&). Saskaņā ar Nīcas novada 
iedzīvotāju skaitu 3266, vēlēšanu komisijas darba finansēšanai nepieciešamie izdevumi ir 7977 
euro. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas 
noteikumu 20.punktu,  

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

DOME NOLEMJ: 
No Nīcas novada domes piešķirt 7977 euro nepieciešamo finansējumu  

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas darba finansēšanai (septiņi tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit septiņus euro 00 centi) no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 
 
 
 

19.  
Par attiekšanos no pirmpirkuma tiesībām 

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

DOME NOLEMJ: 
Akceptēt komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību un nekustamo īpašumu 

izmantošanas izvērtēšanai 6 izsniegtās izziņas. 

 
 

 

 20.  
Par PII “Spārīte” darba organizēšanu 2021.gada vasarā 

 
Nīcas novada dome iepazīstas ar PII “Spārīte” iesniegumu. 
Izvērtējot informāciju un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
Akceptēt šādu PII “Spārīte”  darba grafiku 2021. gada vasarā:  

Jūnijā – strādā visas 7  grupas Nīcā un arī Rudes filiālē. 
Jūlijā– visas 7 grupas ir slēgtas. 
Augustā – strādā 5 grupas: 4 Nīcā un 1 Rudē. 
 
 

21.  
Par Nīcas vidusskolas skolēnu ēdināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.punktu, 
attālināti  balsojot, ar 9 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME NOLEMJ: 
Nodrošināt silto pusdienu vai pārtikas paku piegādi mājās līdz COVID-19 pandēmijas 

vai ārkārtas situācijas beigām Nīcas vidusskolas skolēniem (novadā deklarētajiem un citās 
pašvaldībās deklarētajiem), kuriem mācību process tiek organizēts attālināti. 

 
 
 

22. Par nekustamā īpašuma “Rudes pamatskola”  
nomas tiesību izsoli 

 
        Nīcas novada dome nodod nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolei nekustamo 
īpašumu “Rudes pamatskola”, adrese – Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads, ar  kadastra Nr. 
6480 007 0135 (kadastra apzīmējums 6480 007 0210), ar kopējo platību  zemei 0,7139 ha  un 
ēkai ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0135 001- 919,20 kv.m, būve ar kadastra apzīmējumu 
6480 007 0135 002 – 24,30 kv.m.   
         Nekustamais īpašums “Rudes pamatskola” ir reģistrēts Otaņķu pagasta 
zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000164974. 

Rīkojot nekustamā īpašuma izsoli, piemērojams „Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2.punkts, otrās daļas 3.punkts, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumi Nr. 
97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, “Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma” pārejas noteikumu 20.punkts. 

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

DOME NOLEMJ: 
1. Organizēt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam Nīcas novadā, 
Otaņķu pagasta Rudē,  ar adresi “Rudes pamatskola”, kadastra Nr. 6480 007 0135 (kadastra 
apzīmējums 6480 007 0210), ar kopējo platību  zemei 0,7139 ha  un 6480 007 0135 001- 919,20 
kv.m, būve ar kadastra apzīmējumu 6480 007 0135 002 – 24,30 kv.m.  
2.  Iznomāšanas mērķis – izglītības un zinātnes iestādes izveide; sociālās aprūpes (pansionāta) 
iestādes izveide; tūrisma un atpūtas iestādes izveide. 
3.  Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 
4.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Nīcas novadā, Otaņķu pagastā, Rudē,  ar adresi “Rudes 
pamatskola”, kadastra Nr.  6480 007 0135 (kadastra apzīmējums 6480 007 0210),  ar kopējo 
platību  zemei 0,7139 ha  un 6480 007 0135 001- 919,20 kv.m, būve ar kadastra apzīmējumu 
6480 007 0135 002 – 24,30 kv.m platībā, nomas tiesību izsoles sākumcenu EUR 3708 (trīs 
tūkstoši septiņi simti astoņi euro). Apstiprināt izsoles soļa lielumu EUR 300  (trīs simti euro). 
5. Nekustamā īpašuma nomas līguma termiņš 15  (piecpadsmit) gadi ar tiesībām pagarināt 
nomas līgumu. 
6. Izsoli organizēt 2021.gada 28.maijā plkst.10:00 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā. 
7. Pieteikumu iesniegt līdz 2021.gada 27.maijam no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, bet  28.maijā 
līdz pulksten 9:30 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 2.stāva 
16.kabinetā.   
8. Kontaktpersona: Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Bišofs, tālrunis:  28369464; e-
pasts: andris.bisofs@nica.lv. 
9.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Rudes pamatskola” izsoles noteikumus. 
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23.  
Nekustamo īpašumu izsoles rezultātu apstiprināšana 

 
23.1. Par  pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Kaņieras mežs” izsoles rezultātu  apstiprināšanu  
  

Saskaņā ar Nīcas novada domes 2021.gada 8.februāra   lēmumu  Nr. 37  (protokols 
Nr.3, pts Nr. 1.21) “Par  pašvaldības nekustamā īpašuma  “Kaņieras mežs”,  Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā (zemes gabala un mežaudzes) atsavināšanu izsolē un izsoles noteikumu 
apstiprināšana” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma rīkot  minēto nekustamo īpašumu 
tiesību izsoli. 

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 31.martam  plkst. 09:00 uz izsoli 
reģistrējās un tajās piedalījās 9 (deviņi) pretendenti. 

Izsoles sākumcena  EUR 24 300  (divdesmit četri tūkstoši trīs simti   euro). Izsoles solis  
EUR 250  (divi simti piecdesmit  euro).  

Vairāksolīšanā uzvarēja SIA XXX, reģistrācijas Nr. XXX.  
           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un ievērojot 
augstāk minēto un uz Nīcas novada domes  31.03.2021. izsoles protokolu,   

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma “Kaņieras mežs”, 

kadastra Nr. 6478 016 0075 (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 016 0074),  
2021.gada 31.marta tiesību izsoles rezultātus un pārdot SIA XXX par summu 56 800 
EUR (piecdesmit seši tūkstoši astoņi  simti  euro).  

2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo Nīcas novada dome.  
 
 
23.2.Par  pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Ābeļziedi” izsoles rezultātu  apstiprināšanu  
  

Saskaņā ar Nīcas novada domes 2021.gada 8.februāra   lēmumu  Nr. 40  (protokols 
Nr.3, pts. Nr. 8.6.) “Par  pašvaldības nekustamā īpašuma  “Ābeļziedi”,  Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā  neapbūvēta zemes gabala  atsavināšanu izsolē un  2. (otrās) kārtas izsoles noteikumu 
apstiprināšanu” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi) nolēma rīkot  minēto nekustamo īpašumu 
tiesību izsoli. 

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 31.martam  plkst. 09:00 uz izsoli 
reģistrējās un tajās piedalījās 2 (divi) pretendenti. 

Izsoles sākumcena  EUR 14 580   (četrpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro). 
Izsoles solis EUR 150  (viens simts piecdesmit euro).  
 Vairāksolīšanā uzvarēja XXX, personas kods XXX. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 
ievērojot augstāk minēto un uz Nīcas novada domes  31.03.2021. izsoles protokolu,   

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai  piederošā nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, 

kadastra Nr. 6478 007 0171  (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 007 0111),  
2021.gada 31.marta tiesību izsoles rezultātus un pārdod XXX nekustamo īpašumu 
“Ābeļziedi”, kadastra Nr. 6478 007 0171  (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 007 
0111 par summu EUR 17 280 (septiņpadsmit tūkstoši  divi  simti   astoņdesmit euro). 

2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo Nīcas novada dome.  
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24.  
Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Mednieku makšķernieku biedrība”   

izsoles rezultātu  apstiprināšanu  
 
 Saskaņā ar Nīcas novada domes 2021.gada 18.februāra   lēmumu  Nr. 45 (protokols 
Nr.4, pts Nr.1.5.) “Par  pašvaldības nekustamā īpašuma “Mednieku makšķernieku biedrība” 
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšana” (turpmāk tekstā- Izsoles noteikumi)   
nolēma  rīkot  minētā nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst. 09:00 uz izsoli 
reģistrējās un tajās piedalījās pirmpirkuma tiesīgā persona XXX,  personas kods XXX. 

  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 
ievērojot augstāk minēto un uz Nīcas novada domes 09.04.2021. izsoles protokolu,   

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

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Mednieku 
makšķernieku biedrība”, kadastra Nr.6478 006 0245, 2021.gada 9.aprīļa tiesību izsoles 
rezultātus un pārdot pirmpirkuma tiesīgai personai XXX nekustamo īpašumu “Mednieku 
makšķernieku biedrība”, kadastra Nr.6478 006 0245,  par  nosacīto cenu ar  augšupejošu soli  
5 700 EUR (pieci   tūkstoši septiņi simti euro).  
2. Pirkuma –pārdevuma līgumu sagatavo Nīcas novada dome.  


