
 
 

 
Nīcas novada  domes  sēde  

2012. gada  8. martā 

 
 

1.  
Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
Nīcas novada dome izskata  jautājumus  par  zemes  lietošanas mērķa  maiņu īpašumam 

‘’Baštiki’’, par  zemes nomas līguma  pagarināšanu  zemes  vienībām ‘’Raunas zeme’’, 
‘’Mežrozes’’, par  zemes  nomas  līguma pagarināšanu  Pasaules dabas fondam, par  
nosaukuma maiņu īpašumam ‘’Dimzēni’’, par nekustamā  īpašuma ‘’Graviņas’’  sadalīšanu, par 
atļaujām izcirst  kokus  īpašumos  ‘’Kalnišķu Riteņi’’, ‘’Kalnišķu Grantskalni’’, ‘’Meža Cērpi’’. 

 
 
Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr.  55 līdz Nr. 62 ieskaitot . 

 
2. 

Par detālplānojumiem 
 
 

 Nīcas novada dome izskata  jautājumus par  detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  īpašumā 
‘’Šlejfi’’, ‘’Jaunie  Jēkabi’’, kā arī  par detālplānojumu īpašumam ‘’Jaunzeltiņi’’ un  ar to saistītiem  
saistošiem noteikumiem Nr.11. 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr.  63- 65 ieskaitot. 
 

3. 
Par pirmpirkuma tiesībām  uz  nekustamajiem īpašumiem 

 
   Akceptēt  Komisijas pirmpirkuma tiesību  izmantošanas  uz nekustamajiem īpašumiem 
izvērtēšanai  izdotās izziņas  Nr. 3-10/34, 3-10/37,3-10/43 un 3-10/45. 
 

4. 
Par  grozījumiem  Nīcas  novada bāriņtiesas nolikumā 

 
 1. Grozīt Nīcas novada bāriņtiesas   nolikumu  : 
1.1.  otrās daļas  punkta  2.1.  pirmo teikumu izteikt šādi: 
 
 ‘’Bāriņtiesas  sastāvā  ir  bāriņtiesas  priekšsēdētājs, priekšsēdētāja  vietnieks  un 3 
locekļi.’’ 
 
1.2. otrās daļas  punktu 2.2.  izslēgt. 
  
1.3. otrās daļas punkta 2.13.  pēdējo teikumu izteikt šādi: 
 

‘’ Bāriņtiesa  sēdē  piedalās sēdes vadītājs un vismaz divi  bāriņtiesas  locekļi’’. 
 

5. 
Par  deklarētās  dzīvesvietas ziņu anulēšanu 

 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 66 (pielikumā). 
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6. 
Par  mēnešalgu projekta  laikā 

 
1. Starpvalstu projekta „Mana sociālā atbildība” realizācijas laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 

2014.gada 31.martam projekta vadītājai Laurai Pakulei-Krūčei noteikt mēnešalgu Ls 
444,30 pirms nodokļu nomaksas, nepārsniedzot projektā paredzēto līguma summu.  
 

2. Starpvalstu projekta „Mana sociālā atbildība” realizācijas laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 
2014.gada 31.martam finanšu ekonomisti Sandru Laimiņu apstiprināt par šī projekta 
grāmatvedi nosakot darba samaksu Ls 3,96 par stundu, nepārsniedzot projektā paredzēto 
līguma summu.  

 

7. 
Par amata nosaukumu 

1. Mainīt amata nosaukumu uz "Novada dārzniece" un apstiprināt jaunus amata pienākumus.  
2. Noteikt Novada dārznieka mēnešalgu Ls 450,- ar 2012.gada 1.aprīli.  

 

8. 
Par  aizņēmumu Valsts   kasē 

 
1. 2012.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 27 206.25 (divdesmit septiņi 
tūkstoši divi simti seši lati un 25 santīmi) vai citas ekvivalentas valūtas apmērā projekta LLIV – 322 
“Mana sociālā atbildība” īstenošanai.  
2. Aizņēmuma termiņš – ilgtermiņa aizņēmumam -5 ( pieci ) gadi , ar atlikto maksājumu uz 24 
(divdesmit četriem) mēnešiem. 
3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 
 

9. 

Par I.Čerepanova iesniegumu par reņģu tīklu zvejai  

Baltijas jūras piekrastē pašpatēriņa nolūkos 2012.gadam 

 
Apstiprināt administratīvo aktu  Nr. 67 ( pielikumā). 

 

10. 
Par Nīcas vidusskolas Attīstības plānu 

1. Apstiprināt Nīcas vidusskolas Attīstības plānu (pielikumā). 

2. Uzdot Nīcas vidusskolas direktorei Lāsmai PETERMANEI nodrošināt  lēmuma izpildi. 

 

11. 
Par Nīcas novada attīstības stratēģijas 2014. – 2030.gadam izstrādi 

 
1. Izstrādāt Nīcas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2014. – 2030.gadam. 
2. Izstrādāt Nīcas novada attīstības programmu 2014. – 2020. gadam. 
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nīcas novada domes Attīstības nodaļa. 

 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram A.ŠAKALAM. 
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12. 
Par Saistošiem noteikumiem  Nr. 12 

 ‘’Grozījumi 2012. gada 9. februāra Saistošos  noteikumos Nr. 7  
‘ ‘Par 2012. gada budžetu’’  ‘’ 

  
 

 Saistošo noteikumu  Nr. 12 ‘’Grozījumi 2012. gada 9. februāra Saistošos  noteikumos Nr. 7 ‘ 
‘Par 2012. gada budžetu’’  ‘’ projektu   apstiprināt. 

 

13. 

Par rezultātiem iepirkumā Nr. NND 2011/22 

 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana  

Nīcas novada administratīvajā teritorijā” 

 

Pieņemt zināšanai  iepirkuma NND 2011/22 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Nīcas 

novada administratīvajā teritorijā” rezultātus- līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu SIA „L&T” ar 

līgumcenām:  sadzīves atkritumu savākšana LVL 5.93 (pieci lati 93 santīmi) par vienu kubikmetru, 

„zaļo” atkritumu savākšana LVL 1.70 (viens lats 70 santīmi) par vienu kubikmetru. 
 

 

14. 
Par būvniecības  jautājumiem  

 
Nīcas novada dome  izskata  būves publiskās apspriešanas rezultātus īpašumā 

„Priežvidi’’,ēku būvniecību un rekonstrukciju  bez būvprojekta un būvatļaujas  īpašumos ‘’Vilciņi ‘’ 
un ‘’Vīnkalni’’. 
 
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr. 68 līdz Nr. 70 ieskaitot (pielikumā). 

 
15. 

Par pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 
2014.-2020.gadam apstiprināšanu 

 

Apstiprināt aizpildītās anketas (pievienotas lēmuma pielikumā): 

1.1. 1.anketa:  

1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 
investīciju apjomu: pašvaldību pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 

1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 
investīciju apjomu: valsts pārziņā (pilnībā vai daļēji) esošie pakalpojumi; 

1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un nepieciešamo 
investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā; 

1.2. 2.anketa: Izvērtējums par uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībai nepieciešamo 
finansējumu pašvaldībās; 

1.3. 3.anketa: 

1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceļu 
rekonstruēšanā/izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada 
līmeņa vai reģionālā līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un 
novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceļu rekonstruēšanā/izbūvē, 
kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeņa vai reģionālā 
līmeņa attīstības centru, kā arī nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes 
centru ielu rekonstruēšanā; 
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1.4. 4.anketa: 

1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 

1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

2. Nosūtīt 1.punktā minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

 
16. 

Par iesniegumu par Jūrmalciema ceļu 
 

1. Informēt Satiksmes ministriju par izveidojušos situāciju uz Jūrmalciema un Otaņķu ceļiem 

un: 

1.1. pieprasīt tai skaidrojumu par esošā finansējuma apjomu Jūrmalciema ceļa ikdienas 

uzturēšanai, 

1.2. pieprasīt piešķirt līdzekļus normālai ceļa seguma uzturēšanai īstermiņā, ilgtermiņā- 

piešķirt līdzekļus ceļa rekonstrukcijai. 

2. Aicināt Satiksmes ministru vai ministrijas valsts sekretāru uz darba vizīti Nīcas novadā ar 

tikšanos ar Jūrmalciema un Otaņķu pagasta ļaudīm situācijas izskaidrošanai. 

3. Noskaidrot, kādas darbības un cik ilgs laiks nepieciešams ceļa pārņemšanai pašvaldības 

īpašumā. 

4. Noskaidrot, par cik latiem un kad palielinās Nīca novada domes ceļu fonds pārņemšanas 

gadījumā. 

5. Noteikt termiņu lēmuma izpildei- 1 mēnesis, lēmuma izpildi uzdot Nīcas novada domes 

izpilddirektoram. 

 
17. 

Par rīcību pēc lēmumu pieņemšanas 
par NĪN parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā, 

ja adresāts izteicis vēlmi slēgt parāda atmaksas līgumu noteiktā termiņā 
 

 

Visos gadījumos, kad pēc lēmuma pieņemšanas par nekustamā īpašuma  nodokļa  parāda 

un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā lēmuma adresāts izsaka vēlmi slēgt parāda un 

kavējuma naudas atmaksas līgumu īsākā vai garākā termiņā, akceptēt viņa lūgumu vienu pirmo 

reizi un uzdot domes priekšsēdētājam Agrim PETERMANIM slēgt šādu līgumu ar abām pusēm  

pieņemamu parāda atmaksas grafiku. 

 

 
18. 

Par grozījumiem   Nīcas novada domes 
2012. gada 9. februāra   lēmumā Nr, 44 

‘ ‘Par  zvejas  nomas  tiesībām (zvejas rīkiem) 
zvejošanai  2012. gadā Baltijas   jūras  piekrastē’’ 

 
 Apstiprināt administratīvo  aktu  Nr. 71 (pielikumā). 
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19. 
Par  iesniegumu projektam un līdzfinansējumu  

 
1. Iesniegt projekta iesniegumu Valsts atbalsta saņemšanai no Zivju fonda pasākumā „Zivju 

resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu 11% apmērā no projekta izmaksām. 
 
 

Attaisnojošu iemeslu dēļ deputāts M.ĀBOLS  tālākā   sēdes  darba  gaitā  nepiedalās . 
 

20. 
Par darba grupu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu, MK Noteikumu 

Nr.1148  „Vietējās pašvaldības  teritorijas plānošanas noteikumi” 34., 41.punktiem, „Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma” 3.pantu, MK noteikumu Nr. 970  „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” 11., 12., punktiem, MK Noteikumu Nr.1148  „Vietējās pašvaldības  
teritorijas plānošanas noteikumi” 34., 41.punktiem, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā sekojošus Nīcas novada 

iedzīvotājus: 

1.1. Uldis Krilovs (Grīnvaltu ciems) 

1.2. Verners Bokums (Pērkones ciems)  

1.3. Indra Štāla- (Bernātu ciems)  

1.4. Vitauts Lukošjus (Klampju ciems) 

1.5. Ojārs Ronis (Nīcas ciems) 

1.6. Juris Balčus (Kalnišķi) 

1.7. Ieva Ķergalve (Jūrmaciems)   

1.8. Ingars Kalējs (Rudes ciems)   

1.9. Raivis Kupšis (Otaņķu ciems). 

2. Noteikt, ka:  

2.1. Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu vada Nīcas novada teritorijas 

plāna izstādes vadītāja, teritorijas plānotāja Evita Kalēja; 

2.2.  novada teritorijas plāna darba grupa darbojas saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.1148  

„Vietējās pašvaldības  teritorijas plānošanas noteikumi”; 

2.3.  Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa saņem atalgojumu Nīcas 

novada domes noteiktā kārtībā par darbu komitejās, komisijās, darba grupās. 

 
 

 
 
 


