
 
Nīcas novada domes sēde 

2013. gada  9. decembrī 
 
 
 

1. 
Zemes  un īpašumu  jautājumi 

 
 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu  jautājumus:  par 
adrešu maiņu, par zemes nodošanu īpašumā  bez atlīdzības,  par īpašumu 
sadalīšanu  un nosaukumu piešķiršanu ( ‘’Mažpeļņi’’, ‘’Janīši’’,  ‘’Citroniņi’’, 
‘’Skrīsti’’), par zemes  lietošanas  mērķiem (  ‘’Dirnēnu-Gaiļi’’, ‘’Spīlas’’), par  
pārrakstīšanas  kļūdas labošanu attiecībā  uz īpašumu  ‘’Blankenburgi’’. 
  

DOME NOLEMJ: 
Apstiprināt administratīvos  aktus  no Nr. 185 līdz Nr. 194 . 

 

2. 

Par sociālo pabalstu 
 
Apstiprināt   administratīvo aktu Nr.  195 . 

 
 

3. 
Par Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma  tiesību  uz nekustamajiem 

īpašumiem  izmantošanas   izvērtēšanai  izdotām  izziņām  
 

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

4.  
Par grozījumiem Saistošajos  noteikumos 

 
  Pamatojoties uz  ‘’Euro ieviešanas  kārtības likuma’’  31.pantu. 
  

DOME  NOLEMJ: 
 
1. Apstiprināt  2013. gada  9. decembra  Saistošos  noteikumus šādi: 
 
1.1. Saistošie  noteikumi  Nr.23 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada  
10. jūnija   Saistošajos  noteikumos Nr. 9   ‘’ Par  Nīcas novada domes  
izstrādāto oficiālo  dokumentu un apliecināto kopiju  izsniegšanu  ‘’  ‘’, 
 
1.2. Saistošie  noteikumi  Nr.24 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2010. gada  
10. jūnija  Saistošajos  noteikumos Nr. 10  ‘’ Par pašvaldības nodevu par 
būvatļaujas saņemšanu  ‘’  ‘’, 
 



1.3.   Saistošie  noteikumi  Nr.25  ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2010. 
gada  9. septembra     Saistošajos  noteikumos Nr. 11   ‘’ Par  sabiedrisko  
kārtību  Nīcas novadā  ‘’  ‘’. 
 
1.4.  Saistošie  noteikumi  Nr.26 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada  
12. janvāra   Saistošajos  noteikumos Nr. 3  ‘’ Par  kārtību, kādā  garantētā 
minimālā ienākuma  līmeņa  nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji  
vai pilnīgi var aizstāt  natūrā  ‘’  ‘’, 
 
1.5. Saistošie  noteikumi  Nr. 27 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada 
9. februāra  Saistošajos  noteikumos Nr. 9  ‘’ Par vienreizēju pabalstu ģimenei  
sakarā  ar bērna piedzimšanu  ‘’  ‘’, 
 
1.6. Saistošie  noteikumi  Nr.28  ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2013. gada 
31. maija     Saistošajos  noteikumos Nr. 10   ‘’ Par  trūcīgas un 
maznodrošinātas  ģimenes (personas) statusa  noteikšanu Nīcas novadā  ‘’  ‘’. 
  
1.7. Saistošie  noteikumi  Nr.29 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2009. gada  
12. septembra    Saistošajos  noteikumos Nr. 14   ‘’ Par  sociālās palīdzības  
pabalstiem Nīcas novadā  ‘’  ‘’, 
 
1.8. Saistošie  noteikumi  Nr.30 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada  
8. novembra    Saistošajos  noteikumos Nr. 21 ‘’ Par  pabalstiem Nīcas 
novadā ‘’‘’.  
 
2. Minētie Saistošie   noteikumi   publicējami izdevumā  ‘’Nīcas novada vēstis’’  
un  stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī . 

 
5. 

Par ārkārtas situāciju komisiju 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Izveidot Ārkārtas situāciju komisiju šādā sastāvā: 

Agris PETERMANIS, domes priekšsēdētājs, Ārkārtas situāciju komisijas 

priekšsēdētājs 

Andrejs ŠAKALS, izpilddirektors, Ārkārtas situāciju komisijas priekšsēdētāj 

vietnieks 

Anda VEIDELE, Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja 

Normunds BRĪVULIS, Nīcas novada domes saimniecības daļas vadītājs 

Raivis TAPIŅŠ, pašvaldības policijas priekšnieka p.i. 

Inata ŠTĀLA, Nīcas ambulances vadītāja 

Pēteris Aivars PINNIS, Nīcas novada domes darba aizsardzības tehniķis 



 

2. Noteikt, ka  komisijai ir tiesības savā darbā pieaicināt citu valsts institūciju 

pārstāvjus (piem., Valsts policija, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi”, „Latvijas valsts ceļi” u.c.) 

3. Uzdot Pēterim Aivaram PINNIM, Nīcas novada domes darba aizsardzības 
tehniķim, izstrādāt Ārkārtas situāciju komisijas nolikumu 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram A.ŠAKALAM. 

5. Noteikt komisijas locekļiem  atlīdzību par darbu   3.-  Ls apmērā par stundu. 

 
 

6 
Par darba algu sociālajam darbniekam 

 
  Noteikt Nīcas novada domes sociālajam darbiniekam  pilnu darba 
slodzi ar  darba algu Ls 399.- (darbiniekam, kurš līdz lēmuma pieņemšanai 
strādāja ar Otaņķu pagasta iedzīvotājiem). 

 
7. 

Par Kurzemes plānošanas reģiona  12.11. 2013. rakstu Nr. 2-5.5/232/13  
’’Par pašvaldību dotāciju  plānošanas reģionām’’ 

 
Lēmumu  šajā  jautājumā  nepieņem.  Jautājumu  izskatīt   atkārtoti. 

 
8. 

Par Nīcas vidusskolas iesniegumiem 
 

8. 1.Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas vidusskolas iesniegumu „Par 
trūkumu novēršanu” 
  
 Nīcas vidusskolas  lūdz tuvākajā laikā rast iespēju novērst lietus ūdeņu 
uzkrāšanos skolas teritorijā. Lietus  laikā ir apgrūtināta  iekļūšana skolā un 
izkļūšana no skolas pa parādes durvīm,  jauniešu centra un  virtuves durvīm, 
kā arī pārtikas produktu ienešanu skolā. Ūdens uzkrājas lielā apjomā arī 
skolas pagrabā, kas tad arī nav praktiski lietojams. 
 
 Ir izstrādāts lietus  ūdens novadīšanas  tehniskais  projekts, plānotās  
izmaksas  - 46 000.- Ls. 
 
 Lēmums  netiek  pieņemts, jo budžetā šādus  izdevumus   nevar  
atrast. 
 
8. 2.Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas vidusskolas iesniegumu  par  
skolas  darbinieku   iesaistīšanos projekta „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas vidusskolā” sekmīgā 
īstenošanā 

 



 Pamatojoties uz ‘Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma”3.panta 4.daļas 5.punktu, Nīcas vidusskola  lūdz 
piešķirt naudas balvu 15  Nīcas vidusskolas darbiniekiem  sakarā ar projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas 
vidusskolā” sekmīgu īstenošanu un ieguldīto pašaizliedzīgo darbu projekta 
realizēšanā un tā radīto papildus pienākumu (darbs brīvdienās, darbs pēc 
darba laika, palielinājās darba intensitāte un apjoms) sekmīgā veikšanā laika 
periodā  no 2013.gada marta līdz novembrim. 
 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,  

DOME  NOLEMJ: 

1. Piešķirt  un izmaksāt  naudas  balvas  18 Nīcas vidusskolas  tehniskajiem  
darbiniekiem. 
 
 
8. 3. Nīcas  novada dome saņēmusi Nīcas vidusskolas  direktores 
L.PETERMANES  iesniegumu  par skolas  fasādes   bojājumiem. 
 
 Lēmumu  šajā  jautājumā  nepieņem. 
 Jautājumu izskatīt  turpmākajās domes  sēdēs. Skolai sagatavot 
priekšlikumus par optimālo minimālo risinājumu, ievērojot arī drošības  
nosacījumus. 

 
 

9. 
Par mencu nozvejas limitu privātpersonām  

2014.gadā Baltijas jūras piekrastē 
 

1. 2014. gadā  no kopējā mencu nozvejas limita   akceptēt piecu procentu 
mencu nozvejas apjoma pašpatēriņa zvejniekiem piešķiršanu. 

2. Sadali veikt proporcionāli starp 22 zivju āķiem un 29 zivju tīkliem. 
3. Ja pašpatēriņa zvejniekam piešķirti abi šie zvejas rīki, tad mencu 

nozvejas limitu piešķirt uz abiem šiem zvejas rīkiem, bet tas nedrīkst 
pārsniegt 200 kilogramus. 

 
 

10. 
Par speciālās atļaujas ( licences ) komercdarbībai zvejniecībā 

piešķiršanu 
 

      Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.196 (pielikumā). 
 
 
 
 
 

11. 
Par iesniegumu pieņemšanas termiņu zvejas nomas tiesībām (zvejas 

rīkiem)  zvejošanai 2014. gadā 



Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
 
 Noteikt 2014.gada 20.janvāri par  termiņu iesniegumu pieņemšanai uz  

zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2014.gadā Baltijas jūras 

piekrastē un Liepājas ezerā. 

12. 
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem)  zvejošanai 2014. gadā 

Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
 
1. 2014.gadā  piešķirt zvejas  rīkus 2013.gada  apjomā zvejošanai  
Baltijas  jūras piekrastē  un Liepājas  ezerā  tām  fiziskām un juridiskām 
personām, kuras zvejojušas 2013.gadā, pildījušas  līguma  
nosacījumus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem 
Nīcas novadā pieder  nekustamie  īpašumi. 
2. Mencu limitus piešķirt ar dienu, kad Nīcas novada dome  
saņems Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības 
departamenta  informāciju  par mencu nozvejas limitiem   2014.gadā. 

 
13. 

Par  Nīcas novada Jaungada  čempionāts  zolītē  
D.SIKSNA, J.AUSĒJS,  A.PETERMANIS 

            
 Jaungada  čempionāta  zolītē  nolikumu  apstiprināt . 
 

14. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
 

Apstiprināt administratīvos aktus Nr.  197. un Nr. 198. 
 

 
15. 

Par 10% līdzfinansējumu biedrībai „Kalnišķu Īves” dalībai ELFLA 
izsludinātajā projektu konkursa 1. rīcībā „Infrastruktūras uzlabošana 
brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 
teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana” 
 

1. Piedalīties biedrības „Kalnišķu Īves” izstrādātajā projektā ar 
līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 200,00 Ls (divi simti lati, 00 
sant.) 

 

 

 

16. 
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kalnišķu Dimantu” 
1. dzīvokļa nodošanu biedrības „Kalnišķu Īves” vajadzībām 



 
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Kalnišķu Dimanti” (kadastra Nr. 

64780220106001) 9. dzīvokli ar kopējo platību 55.4 m2 nodot biedrības 
„Kalnišķu Īves” vajadzībām saskaņā ar līgumu par telpu nodošanu 
biedrībai. 

17. 
Par amata vietu izveidošanu 

 
I. 

  
Tūrisma informācijas centrā ar 2014.gada 2.janvāri izveidot vienu  jaunu 
amata vietu „Apkopēja“ ar nepilnu darba laiku – 20 stundas nedēļā un 
minimālo mēnešalgu.  
Iestāde/amats Profesijas 

kods 
Likm
e 

Amatu saime Līmenis Algu 
grupa 

Alga 
(Ls) 

 

Max 
(Ls) 

Piez 
 
 

Tūrisma 
informācijas 
centrs 

        

Apkopēja 9112-01 0,5 3.Apsaimnie- 
košana 

I A 1 113 255  

 
II. 

  
1. Nīcas kultūras namā ar 2013.gada 10.decembri   izveidot amata 

vietas  ar nepilniem  darba laikiem : amatierteātra vadītāja, vīru  
un sieviešu  koru  kormeistari, līnijdeju, jauniešu deju kolektīva, 
pirmsskolas vecuma bērnu  deju kolektīva  vadītāji,  divi  
koncertmeistari,  vokālā ansambļa un bērnu  vokālā amsambļa  
vadītāji. Darba laiki  saskaņā  ar Kultūras nama direktores 
izstrādāto grafiku.  

2. Otaņķu tautas namā ar 2014.gada 2.janvāri izveidot amata 
vietas ar nepilniem darba  laikiem:  divu deju kopu vadītāji, deju 
kolektīva  vadītājs.  Darba laiki  saskaņā  ar Kultūras nama 
direktores izstrādāto grafiku. 

 
18. 

Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 
 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.199. 
 

19. 
Par atbildīgās personu pašvaldības 

dzīvokļu apsaimniekošanas  nodrošināšanai 
           

 Pilnvarot Nīcas pagasta komunālās saimniecības vadītāju Līgu  Rogu 

pārstāvēt Nīcas novada domes intereses un balsot un pieņemt lēmumus 

jautājumos attiecībā uz daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas formu izvēli 

un izveidi, parakstīt attiecīgos dokumentus šajos jautājumos, ieskaitot 

attiecīgos līgumus. 



20. 
Par nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu projektu  

 
Projektus  īstenošanu pabeigt   un dokumentāciju par realizētiem 

projektiem iesniegt  līdz  š.g. 16. decembrim. 
 
 

21. 
Par  latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības 

“LAKSTĪGALA 2014” 
 

Nīcas novada latviešu tautas  dziesmu dziedāšanas  sacensības ’’Lakstīgala 
2014’’  1.posma  nolikumu apstiprināt. 
 

 
22. 

Par Nīcas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas (IAS) 2014.-
2030.gadam un attīstības programmas (AP) 2014.-2020.gadam 
1.redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanu un nodošanu 
publiskajai apspriešanai 
 

1. Nīcas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas (IAS) 2014.-2030.gadam 
un attīstības programmas(AP) 2014.-2020.gadam 1.redakciju un Vides 
pārskata projektu nodot publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 
saņemšanai.  
 
2. Noteikt publiskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas 
termiņu no 2013.gada 16.decembra līdz 2014.gada 16. februārim.  
 
3. Organizēt Nīcas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas (IAS) 2014.-
2030.gadam un attīstības programmas (AP) 2014.-2020.gadam 1.redakcijas 
un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 2014.gada 
14.janvārī plkst. 18.00 Nīcas novada pašvaldības administrācijas ēkā. 
 
4. Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstā 
„Kursas Laiks” un „Nīcas novada vēstis” paziņojumu par Nīcas novada 
ilgtermiņa attīstības stratēģijas (IAS) 2014.-2030.gadam un attīstības 
programmas(AP) 2014.-2020.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta 
publiskās apspriešanas termiņiem, sanāksmes vietu un laiku, iespējām 
iepazīties ar šo dokumentu un iesniegt atsauksmes. 

 
23. 

Par  mērķdotācijas  sadali 
 

1. Mērķdotācijas  sadali  apstiprināt. 
2. Pedagogu algu likmes  atstāt spēkā  saskaņā ar šo  lēmumu. 
 

24. 
Par suvenīru pārdošanas cenu 

 
1. Tirdzniecībai paredzēt 150 krūzes un noteikt 1 krūzes (pašizmaksa Ls1.86) 
pārdošanas cenu Ls 3.50  vai 5.-  euro. 

http://www.nica.lv/


 

2. Tirdzniecībai paredzēt 400 pildspalvas un noteikt 1 pildspalvas (pašizmaksa 
Ls 0.22) pārdošanas cenu Ls 1.42   vai  1.-  euro. 

 

3. Tirdzniecībai paredzēt 500 magnētus un noteikt 1 magnēta (pašizmaksa Ls 
1.04) pārdošanas cenu Ls 1.41 vai 2-  euro . 
 
4. Tirdzniecībai paredzēt 180 konfektes un noteikt 1 konfektes (pašizmaksa Ls 
0.10) pārdošanas cenu Ls 0.14 vai 0.20 euro 
 

25.  
Par izsoles  rezultātiem 

 
 Nīcas novada domē   05.12.2013. notika  2 izsole 
 
 
25. 1. Otaņķu katlu mājas lietota  apkures katla ar skursteni izsole 
 

 Piedalījās  1 pretendents – SIA’’GALAKSIS N’’ 

 Sākuma  cena -600.- Ls., augšupejošs  solis  25.- Ls. 

 Nosolīts  par 625.- Ls. 

 
25. 2. Metāllūžņu  izsole 
 
 Piedalījās  1 pretendents – SIA’’GALAKSIS N’’ 

Sākuma  cena – 132.-  Ls   par   1  tonnu, augšupejošs  solis  10.- Ls. 

Viena  tonna  nosolīta  par 142.- Ls.  Aptuvenais metāllūžņu  daudzums pirms  

svēršanas  – 31 tonna . 

   
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Izsoles  rezultātus   apstiprināt. 
 

 
 
 
 


