
Nīcas novada domes 
2012. gada 12. aprīļa  sēde 

 
1. 

Zemes un īpašumu jautājumi 
 

 Nīcas novada dome  izskata  jautājumus  par  adreses maiņu  īpašumam  ‘’Jaunie 
Baštiki’’, par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumiem ‘’Anastasijas’’,  par īpašuma  
‘’Upmaļi’’ sadalīšanu, par zemes  nomas pagarināšanu   zemes  vienībām ‘’Teicenieki’’, 
‘’Salnas zeme’’, par  lauksaimniecības zemes  nomu  3 personām , par atļauju mednieku 
kolektīvam  ‘’Mežnieki’’  medību vajadzībām  lietot pašvaldības zemi.  
  

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus Nr. 55/1 -61/1. 
 
 

2. 
Par  detālplānojumiem 

 
 Nīcas novada dome izskata  jautājumus  par  detālplānojumu īpašumiem ‘’Streņģi’’ un 
‘’Streņģu kāpas’’  ar Saistošiem noteikumiem  Nr. 13,  par detālplānojuma darba uzdevuma 
pagarināšanu īpašumam ‘’Jūrblāzmas’’. 

  
 

 Apstiprināt  administratīvos  aktus Nr.  62/1 un Nr. 63/1  un Saistošos  noteikumus Nr. 13. 
apstiprināt . 

 
3. 

Par Komisijas  pašvaldības pirmpirkuma tiesību 
 uz  nekustamajiem  īpašumiem izvērtēšanai  izdotajām izziņām  

 
Akceptēt Komisijas  pašvaldības pirmpirkuma tiesību  uz  nekustamajiem  

īpašumiem izvērtēšanai izdotās  izziņas Nr. 3-10/55, 3-10/56, 3-10/61, 3-10/62, 3-10/66, 3-
10/71, 3-10/79 un  3-10/85. 
 

4. 
Par piedalīšanos   projektu konkursā 

 
Piedalīties LR Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā „Atbalsts 

jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā” Jaunatnes politikas valsts 
programmā 2012.gadam apakšsadaļā 1.2. „Atbalsts jauniešu centru darbības 
nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī 
pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”, 
iesniedzot projektu „Atbalsts Nīcas jauniešu centra darbības nodrošināšanai” par kopējo 
projekta izmaksu summu 2224.00 LVL. 
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5. 
Par zvejas rīku izlozi Baltijas jūras piekrastē un 

 Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 
 

Akceptēt 2012. gada 15. marta zvejas rīku Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
izlozes rezultātus. 

6. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
  

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  64/1 . 
 

7. 
Par finansējuma piešķiršanu nedzirdīgo sporta biedrībai „Liepava” 

 
 

Ieskaitīt Ls 200,00 Nedzirdīgo sporta biedrības „Liepava”, reģ. Nr. 
40008041897, Kr. Valdemāra ielā 43, Liepājā, kontā, ar mērķi – atbalstīt četru 
Nīcas novada Otaņķu pagasta iedzīvotāju dalību dažāda mēroga sporta 
sacensībās. 

 
8. 

Par ēkas lietošanas veida maiņu 
         

1. Nedzīvojamai ēkai katlumāja (būves kadastra apzīmējums: 6480 007 0134 001) 
īpašumā „Katlumāja”, mainīt lietošanas veidu uz:  citas īslaicīgas apmešanās ēkas 
(būves klasifikācijas kods 1212, saskaņā ar  2009.gada 22.decembra MK noteikumi  
Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju"). 

9. 
Par  nomas līguma pagarināšanu ar SIA TELE 2 

  
1. Nomas līguma  pagarināšanas iespēju  izvērtēšanai  pieprasīt SIA TELE 2  iesniegt  

Vides veselības  dienesta  atzinumu  par iespējamo  ietekmi  uz  vidi . 
2.  Jautājumu atkārtoti izskatīt pēc  Vides veselības dienesta   atzinumu saņemšanas. 
 

 
10. 

Par M.ĶENAVA  iesniegumu 
 

Piešķirt M.ĶENAVAM  300.- Ls  no neparedzētiem līdzekļiem, apmaksājot sporta kluba  
rēķinu  

 
11.  

Par J.RITERA  iesniegumu 
  
 

PiešķirtJ.RITERAM  300.- Ls no neparedzētiem līdzekļiem, apmaksājot sporta kluba  
rēķinu. 
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12. 
Par A.KAUNESES   iesniegumu 

 
  

A.KAUNESES  iesniegumu  par viņas  iekļaušanu Novada skaisto dārzu vērtēšanas  
komisijā noraidīt. 
 

13. 
Par konkursu „Sakoptākā Nīcas novada viensēta” 

 
1. Konkursa „sakoptākā Nīcas novada viensēta” nolikumu 2012.gadam apstiprināt 

(pielikumā). 
2. Apstiprināt konkursa vērtēšanas komisijas šādā sastāvā: Inga SKRODE, Inga 

ŠENFELDE, Gunta VECPILS, Agita RUSMANE, Vineta JUŠĶEVICA, Diāna 
ANSULE.  

3. Noteikt, ka komisija par darbu saņem atlīdzību domes noteiktā kārtībā. 
 
 

14. 
Par projektu pieteikumiem un aizņēmumiem Valsts kasē to realizēšanai 

 
 

I. 
  

1. Piedalīties   biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa IV kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1. rīcībā „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana”,   
iesniedzot  projekta  iesniegumu  „Čakstes kalna labiekārtošana un skulptūru grupas uzstādīšana 
Bernātu dabas parkā” par maksimālo projekta kopējo summu 17 080,00 LVL, kur projekta 
attiecināmās izmaksas 14 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 
10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 1400,00 LVL un 22% PVN izmaksas 3080,00 LVL. 
 
2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 

 

II. 

 
1. Piedalīties  biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa IV kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
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dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 1. rīcībā „Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai 
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana” , iesniedzot  
projekta  iesniegumu   „Mobila aprīkojuma iegāde brīvdabas pasākumu nodrošināšanai Nīcas 
novadā” par maksimālo projekta kopējo summu 17080,00 LVL, kur projekta attiecināmās izmaksas 
14 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām 1400,00 LVL un 22% PVN izmaksas 3080,00 LVL. 
 
2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā.  

III. 

1.Piedalīties   biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa IV kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 4. rīcībā „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un centru 
izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana” , iesniedzot projekta  iesniegumu  „Nīcas jauniešu 
centra telpu rekonstrukcija” par maksimālo projekta kopējo summu 12 200,00 LVL, kur projekta 
attiecināmās izmaksas 10 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 
10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 1000,00 LVL un 22% PVN izmaksas 2200,00 LVL.  
 
2.   Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 
 

IV. 

1. Piedalīties   biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa IV kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 4. rīcībā „Jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietu un centru 
izveide, to labiekārtošana, esošo uzlabošana” , iesniedzot  projekta  iesniegumu  „Nīcas novada 
jauniešu brīvā laika iespēju dažādošana II” par maksimālo projekta kopējo summu 12 200,00 LVL, 
kur projekta attiecināmās izmaksas 10 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības 
līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 1000,00 LVL un 22% PVN izmaksas 
2200,00 LVL. 
 
2.  Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 
 

V. 
1. Piedalīties  biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa IV kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
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interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 6. rīcībā „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana”, 
iezniedzot  projekta   iesniegumu  „Nīcas skanīgā kultūras mantojuma saglabāšana” par 
maksimālo projekta kopējo summu 8 540,00 LVL, kur projekta attiecināmās izmaksas 7 000 LVL 
(t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām 700,00 LVL un 22% PVN izmaksas 1 540,00 LVL. 
 
2.  Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 
 

VI. 
 

1. Piedalīties  biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa IV kārtā, Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un 
interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 5.rīcībā „Vietējo produktu (preču un pakalpojumu) attīstības 
veicināšana” , iesniedzot  projekta  iesniegumu  „Vietējo produktu attīstības veicināšana Nīcas 
novadā” par maksimālo projekta kopējo summu 12 200,00 LVL, kur projekta attiecināmās 
izmaksas 10 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām 1000,00 LVL un 22% PVN izmaksas 2200,00 LVL. 
 
2.  Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 
 

VII. 
 

1. Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa II kārtā, Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma 
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
1.rīcībā „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstību”, iesniedzot 
projekta  iesniegumu  „Autoceļa posma „Zivju kūpinātava – mols” rekonstrukcija Nīcas novada 
Jūrmalciemā” par maksimālo projekta kopējo summu 85 400,00 LVL, kur projekta attiecināmās 
izmaksas 70 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām 7000,00 LVL un 22% PVN izmaksas 15400,00 LVL.  
 
2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 
 

VIII. 

 

1. Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa II kārtā, Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma 
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
1.rīcībā „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstību”, iesniedzot  
projekta  iesniegumu  „Autoceļa posma Klaipi- Mežmaļi rekonstrukcija Nīcas novada Otaņķu 
pagastā” par maksimālo projekta kopējo summu 85 400,00 LVL, kur projekta attiecināmās 
izmaksas 70 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā 
no attiecināmajām izmaksām 7000,00 LVL un 22% PVN izmaksas 15400,00 LVL.  
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2. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 

 
 

IX. 

 
1. Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa II kārtā Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma 
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
1.rīcībā „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstību”, iesniedzot 
projekta  iesniegumu  „Ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas un 
sporta vajadzībām Rudē” par maksimālo projekta kopējo summu 85 400,00 LVL, kur projekta 
attiecināmās izmaksas 70 000 LVL (t.i. summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 
10% apmērā no attiecināmajām izmaksām 7000,00 LVL un 22% PVN izmaksas 15400,00 LVL. 
 
2.  Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 
 

X. 

 

1. Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa II kārtā, Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma 
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
1.rīcībā „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstību”, iesniedzot 
projekta  iesniegumu  „Sabiedriskā centra „Ievas” rekonstrukcija Jūrmalciemā” par maksimālo 
projekta kopējo summu 47 000,00 LVL, kur projekta attiecināmās izmaksas 38 550 LVL (t.i. 
summa bez PVN), paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām 3855,00 LVL un 22% PVN izmaksas 8450,00 LVL. 
 
2.  Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. Finanšu līdzekļu 
izņemšanas un atmaksas grafiks pielikumā. 

 
15. 

Par suvenīru tirdzniecību 
 
Novada prezentācijas vajadzībām ir izgatavotas krūzītes ar Nīcas novada ģerboni. 

 
Noteikt 1 krūzes pārdošanas cenu 3,50 Ls. 

 
 

16. 
Par   Nīcas novada domes 2012. gada 9. februāra 

Saistošo noteikumu  Nr. 9  „Par vienreizēju pabalstu ģimenei  
sakarā ar bērna piedzimšanu” precizēšanu 

 
Nīcas novada dome saņēmusi  Vides aizsardzības  un reģionālās  attīstības  

ministrijas  2012. gada 5. aprīļa  rakstu Nr. 17-1e/6040 ‘’ Par saistošiem noteikumiem ‘’, 
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kurā  ministrijas  ierosina  atsevišķos  Saistošo noteikumu  punktos  izdarīt dažus  
grozījumus un  precizējumus.  
 
1.  Pēc   grozījumu un precizējumus   izdarīšanas,  Saistošos   noteikumus nr. 9  ‘’ Par  
vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenēm sakarā  ar bērna piedzimšanu’’  publicēt  
izdevumā  ‘’NĪCAS NOVADA VĒSTIS’’. 
 
 

17. 
Par sociālā pabalsta piešķiršanu  

 
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr.  65/1 un 66/1 ( pielikumā). 
 

18. 
Par iesniegumu par Jūrmalciema ceļa pārņemšanu  

Nīcas novada domes īpašumā 
 

 Jautājumu par Jūrmalciema ceļa  pārņemšanu  Nīcas novada domes  īpašumā   
atkārtoti izskatīt pēc  atbilžu saņemšanas  no Satiksmes ministra A.ROŅA  un Vides 
aizsardzības  un reģionālās  attīstības ministra E.SPRŪDŽA. 
 
 
 
 
 


