
Nīcas  novada domes 
2012. gada  13. decembra  sēde 

 
 

1. 
Zemes  un īpašumu  jautājumi 

 
 Nīcas novada dome  izskata  zemes  un īpašumu jautājumus:  par 
nosaukuma un adreses piešķiršanu īpašumiem ’’ Austri’’, ’’Burenieki’’,  par 
zemes nodošanu īpašumā  bez  atlīdzības  dzīvoklim  īpašumā  ’’ Rīti’’,  par 
nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma  piešķiršanu – ‚’’ Pērkones 
Kroģeri’’ ‚’’Brūni’’ ‚’’Pērkones Lapiņas’’ ‚’’Kāpieni’’ ‚’’Ausekļi’’, ’’Priedīši’’  
‚’’’Ķesteri’’, par atļauju izcirst kokus un krūmus īpašumā ’’ Vecdaneļi’’,  par 
lauku apvidus zemes ’’Irbēni’’  nomas  pārtraukšanu. 

DOME  NOLEMJ:  
Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 235 līdz Nr. 246 . 

 
 

2. 
Par detālplānojumiem  

 
 Nīcas novada dome izskata   detālplānojumu  jautājumus  par 
īpašumiem   ‘’Jaunlaimiņi’’, ‘’Jaunzeltiņi’’, ‘’Zemdegas’’, ‘’Jaunklajumi’’, 
‘’Artas’’. 

 DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 247 līdz Nr. 250 (pielikumā). 
 

 

3. 

Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem 
īpašumiem  izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  

 
 
Akceptēt  Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma tiesību  uz nekustamajiem 
īpašumiem  izvērtēšanai  izdotās   izziņas  par atteikšanos  no pirmpirkuma  
tiesībām. 
 

4. 
Par amatu izveidošanu, likmēm, amatu  likvidēšanu 

 
Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, amatu klasificēšanas 

rezultātu pārskatīšanu, individuālo kvalifikācijas un prasmju novērtējumu, kā 
arī ņemot vērā struktūrvienību un iestāžu vadītāju iesniegumus par 
veicamajām izmaiņām amata sarakstā,  
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Izveidot jaunu amatu:  
1.1.  „Palīgstrādnieks“ Nīcas vidusskolā: 
 



 

5. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 251 un Nr. 252 . 

 
 

6. 
Nīcas novada Vecgada  

čempionāts   zolītē   
 

Nīcas novada Vecgada čempionāta  zolītē  nolikumu apstiprināt  
 
 

7. 
Par 2013.gada kabatas kalendāru pārdošanas cenu 

 
 
1. Noteikt kabatas kalendāru ar novada ģerboni pārdošanas cenu – 0.10Ls. 
 

 

8. 
Par finansiālo atbalstu 

fondam ‘’Sibīrijas  bērni’’ 
   

 
1.   Finansiāli  atbalstīt  fonda ‘’Sibīrijas  bērni’’  2. sējuma  tulkošanu  angļu 
valodā un tipogrāfijas  izdevumus   100.- Ls  apmērā. 
 
 

9. 
Par Rudes pamatskolas  direktores I.LĪBEKAS  iesniegumu 

 
 

1. Iestādēm iesniegt plānotās izmaksas ceļa izdevumu 
kompensācijai 100 % apmērā par kalendāro gadu. 

2. Iestādēm plānot budžetos 2013.gadam 100 % ceļa naudu 
atmaksu. 

3. Iestrādāt ceļa naudu atmaksu koplīgumos. 
4. Izpilddirektoram A.Šakalam izstrādāt kritērijus ceļa naudu 

atmaksai. 
5. Domei atgiezties pie jautājuma skatīšanas 2013.gada janvāra 

sēdē kopā ar budžeta skatīšanu. 
 

 
 
 
 
 
 



10. 
Par amatu sarakstu 2013. gadam 

  

Saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem un amatu klasificēšanas 
rezultātu pārskatīšanu,  

DOME  NOLEMJ: 

Apstiprināt Nīcas novada domes administrācijas, iestāžu un 
struktūrvienību darbinieku 2013.gada Amatu sarakstu ar 121,25 amata 
vietām. 

11. 

Par nekustamā nodokli 2013. gadā 
  

1. Pamatojoties likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas 
noteikumu 40.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu, izdot 
Saistošos noteikumus Nr.23 „Par nekustamā īpašuma nodokļa saglabāšanu 
zemei 2012.gada līmenī Nīcas novadā” (pielikumā). 
 

2. Pamatojoties likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās 
daļas 9.1 punktu, , likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu, izdot 
Saistošos noteikumus Nr. 24 „Par dzīvojamo māju palīgēku, ja palīgēkas 
platība pārsniedz 25 m2, neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli Nīcas 
novadā 2013.gadā” (pielikumā). 
 

12. 
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu zvejas nomas tiesībām (zvejas 

rīkiem) zvejošanai 2013. gadā   Baltijas jūras piekrastē un 
 Liepājas ezerā un zvejas rīku izlozi 

  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā 
procesa likuma” 65.panta 2.daļu,  

 
DOME NOLEMJ: 

Administratīvo aktu Nr. 253  un  izlozes  nolikumu apstiprināt . 
 
 

13. 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2013. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
 

  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  

 
DOME NOLEMJ: 

Administratīvo aktu Nr. 254 apstiprināt. 
 



 
14. 

Par speciālās atļaujas ( licences) komercdarbībai zvejniecībā 
piešķiršanu 

  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  
 

DOME NOLEMJ: 
Administratīvo aktu Nr. 255 apstiprināt. 

 
15. 

Par iespējām pagarināt pirmsskolas izglītības iestādes 
„Spārīte’’ darba laiku 

 

1. Atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” dežūrgrupas izveidi 

un finansēšanu ar 2013.gada 1.janvāri, tās izdevumus paredzēt 

2013.gada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” budžetā. 

 
16. 

Par Nīcas  novada domes  veidlapu un zīmogu  ar Nīcas novada  
ģerboni 

 
     
 1. Nīcas novada domes  veidlapas  apstiprināt . 
 2. Nīcas   novada domes  zīmogu   apstiprināt. 
 3. Noteikt, ka veidlapu un zīmoga  ar  Nīcas  ģerboņa   attēlu   
lietošanu uzsāk  ar 2013. gada 2. janvāri. 
 

 

17. 
Par īpašumu ‘’Gaismiņas’’ un ‘’Standarti’’ sadalīšanu 

 
 Apstiprināt adminstratīvo aktu Nr.  256. 
 
 

18. 
Par telpu nomu 

 
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr.  257. un 258. 
 
 

19.  
Par dzīvojamo  telpu lietošanas  tiesībām 

  
 

 Apstiprināt administratīvos  aktus Nr.  259.- 262 ieskaitot  . 
 

 

 



20. 
Par iesniegumiem 

 
 
 Izvērtējot Nīcas vidusskolas   administrācijas   iesniegumu un, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,   

DOME  NOLEMJ: 
 
 Ar 2013.gada 1.janvāri noteikt  algu likmes  Nīcas vidusskolas  
darbiniekiem  saskaņā ar pielikumu. 

 

21. 
Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma termiņu 

  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Administratīvā 
procesa likuma” 63.panta 1.daļu, 65.panta 3.daļu,  
 

DOME NOLEMJ:  
 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 262. 
 
 

22. 
Pamatmaksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu 

 un zvejas tiesību izmantošanu 
 
 Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 87. punktu ,nosakāma maksa saskaņā ar šo 
noteikumu 2. Pielikumu. 
 

DOME NOLEMJ:  
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  264.  
 
 

23. 
Par mencu nozvejas limita maksu 2013. gadā 

 
 Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību” 87. punktu, nosakāma maksa saskaņā ar šo 
noteikumu 2. Pielikumu. 
 

DOME NOLEMJ:  
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  265.  
 

 

 

 

 



24. 
Par zemes ierīcības projektu īpašumam ’’Pātari’’ 

  
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  266.  
 

 

25. 

Par  dzīvojamo telpu īres tiesību pagarināšanu 

un īres līguma noslēgšanu 

   
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  267 (pielikumā).  

 

26.  
Par  Saistošiem  noteikumiem Nr. 25  

‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2010. gada 10. jūnija Saistošajos  
noteikumos  Nr. 13 “Par  klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtību 

Nīcas novada teritorijā” ‘’ 
 

 Saistošo  noteikumu Nr. 25  ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2010. 
gada 10. jūnija Saistošajos  noteikumos  Nr. 13 “Par  klaiņojošo suņu un 
kaķu izķeršanas kārtību Nīcas novada teritorijā” ‘’ projektu apstiprināt.   


