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Nīcas novada domes   sēde 
2013. gada 14. martā 

 
 

1.  
Zemes  un īpašumu jautājumi   

                 I. 
 Nīcas  novada  dome izskata  zemes un īpašumu jautājumus: Par  
nosaukuma  un adreses piešķiršanu īpašumam   ‘’jaunie Zaķi’’ un ‘’Jaunie 
Kupši’’,  par  zemes lietošabas  tiesību izbeigšanu  mirušai personai,  par  1/8 
domājamās  daļas zemes  īpašumā ‘’Jēkabi’’ piekritību  pašvaldībai un  tās 
nomu, par  koku izciršanu īpašumā ‘’Sarmas’’, par īpašuma ‘’Muzīķi’’ 
sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, par   zemes īpašuma ‘’Kalna Peļņi’’  
atsavināšanu. 
  

DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus no Nr. 23 līdz Nr.  29 ieskaitot . 
 

II. 
Par zemes nomu 

 
1.  Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar vienu personu par   

pašvaldības zemes  (kadastra Nr.6478 006 0179) daļas nomu 0.012 ha  
platībā zvejniecības vajadzībām. 

     2.   Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
           -NIN- 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
          - nomas maksa- 0,5% no kadastrālās vērtības, 
         - 21% PVN. 
 

 
2.  

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. 

3. 
Par  detālplānojumiem 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus Nr. 30 un Nr. 31 . 
 
 
 
 



 2 

4. 
 

Par aizņēmumu Valsts kasē 
 

        Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām ” 21.pantu,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. 2013.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 690 496.48 
(sešsimt deviņdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit seši lati un 48 santīmi) 
projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Nīcas vidusskolā” īstenošanai. 

2. Aizņēmuma termiņš-ilgtermiņa aizņēmumam - 25 (divdesmit pieci) gadi, ar 
atlikto maksājumu uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 
 

5. 
Par  Nīcas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa  nolikumu 

 
      Pamatojoties  uz likuma „Par pašvaldībām ” 21.pantu,  
 

DOME NOLEMJ: 
Nolikumu  apstiprināt  . 

 
 

                 6. 

 Par zvejas rīku izlozi Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā 
Nīcas novada teritorijā 

 
          Akceptēt 2013. gada 20. februāra  zvejas rīku Baltijas jūras piekrastē un 
Liepājas ezerā izlozes rezultātus. 
 

7. 
 

Par izmaiņām jaunatnes  lietu komisijas  sastāvā 
 

Pamatojoties uz  likuma  ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu,  
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Atbrīvot no Jaunatnes lietu komisijas locekļu pienākumu pildīšanas  Māri 
ŠTĪBELI  un Rūtu PIRTNIECI. 

2. Apstiprināt Jaunatnes lietu komisijas  sastāvā  Jāni LIBĶENU, Jāni ZUTI 
un Lindu DRUSKINU. 
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8. 
Par maksu  par pakalpojumu 

par  laulību ceremoniju  ārpus dzimtsarakstu nodaļas  telpām 
  
  Pamatojoties uz  likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,   
 

DOME   NOLEMJ: 
 
1. Noteikt  maksu  par  pakalpojumu par  laulību ceremoniju  ārpus  
dzimtsarakstu nodaļas  telpām  150.- Ls . 
2. Noteikt, ka  maksa  par  šī lēmuma  1.punktā   noteikto pakalpojumu    ir  50.- 
Ls,  ja   abi  vai viens  no  laulājamiem  uz iesnieguma  par vēlēšanos  noslēgt  
laulību iesniegšanas  brīdi pusgadu savu dzīvesvietu ir  deklarējuši(-is)  Nīcas 
novadā. 

 
9. 

Par komunālo pakalpojumu parāda  piedziņu brīdinājuma kārtībā 
 

  Pamatojoties uz  likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu,  
 

DOME   NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus Nr.32., 33.un 34. 
 

 
10. 

Par saistošiem noteikumiem  Nr. 4 
‘’Par trūcīgas un maznodrošinātas  ģimenes (personas)  

statusa noteikšanu Nīcas novadā 
 

  Pamatojoties  uz  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.panta ceturto daļu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu un  Ministru kabineta 2010.gada 30. marta 
noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu"  17., 19.4. punktu,  

DOME  NOLEMJ: 
 
 Saistošos noteikumus  Nr. 4 ‘’Par trūcīgas un maznodrošinātas  ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Nīcas novadā’’   apstiprināt . 

 

11 
Par saistošiem  noteikumiem  Nr. 5  ‘’ Grozījumi Nīcas novada domes 

2009. gada 12.novembra Saistošajos  noteikumos  Nr. 14 
 “Par   sociālās   palīdzības  pabalstiem Nīcas novadā” ‘’ 

 
  Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 7. punktu, 
“Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35.panta 4. un 5.daļu,   
 

DOME  NOLEMJ: 
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 Saistošos  noteikumus  Nr. 5  ‘’ Grozījumi Nīcas novada domes 2009. 
gada 12.novembra Saistošajos  noteikumos  Nr. 14 “Par   sociālās   
palīdzības  pabalstiem Nīcas novadā” ‘’ apstiprināt. 

 
 

12. 
Par  telpu  izmantošanu priekšvēlēšanu  laikā 

 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas  likuma  „Par  priekšvēlēšanu 
aģitāciju  pirms  pašvaldību  vēlēšanām” 21., 22. pantiem,    

DOME  NOLEMJ: 

1. Atļaut politiskajām organizācijām, politisko organizāciju apvienībām, 
vēlētāju apvienībām tikšanās rīkošanai ar vēlētājiem pirms 2013.gada 
Nīcas novada domes vēlēšanām izmantot bez maksas: 

1.1. Nīcas pagasta kultūras nama telpas- 6 stundas, telpu izmantošanas 
laiku saskaņojot ar kultūras nama direktori Agiju KAUNESI, 

1.2       Otaņķu pagasta Tautas nama telpas- 6 stundas, telpu  
      izmantošanas laiku saskaņojot ar Tautas nama vadītāju Inesi  
      ŠALMU, 
 

1.3.      Kalnišķu sabiedriskā centra telpas- 3 stundas, telpu izmantošanu 
saskaņojot ar centra vadītāju Initu ĶAUPELI, 

1.4.      Jūrmalciema sabiedriskā centra telpas- 3 stundas, telpu 
izmantošanu saskaņojot ar centra vadītāju Velgu PRIEDI. 

2. Noteikt, ka pārējā laikā minētās telpas politiskajām organizācijām, 
politisko organizāciju apvienībām, vēlētāju apvienībām tikšanās 
rīkošanai ar vēlētājiem 2013.gada Nīcas novada domes vēlēšanām 
nomājamas saskaņā ar Nīcas novada domes noteiktajām nomas 
maksām. 

3. Pirms 2013.gada Nīcas novada domes vēlēšanām bez maksas publicēt 
politisko organizāciju, politisko organizāciju apvienību, vēlētāju apvienību 
publicēt deputātu kandidātu sarakstus un programmas „Nīcas Novada 
Vēstīs” un Nīcas novada interneta mājas lapā. 

13. 
Par Rudes pamatskolas direktores I.LĪBEKAS  iesniegumu 

 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21.pantu,  
 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Rudes pamatskolas divu klašu telpu   remonta pabeigšanai  piešķirt 1000.- 
Ls, grozot Otaņķu pagasta pārvaldes  budžetu. 
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14. 

Par telpu nomas maksas noteikšanu Nīcas novada Kalnišķu un 
Jūrmalciema sabiedriskajos centros 

 
Jūrmalciema un Kalnišķu sabiedrisko centru vadītājas Velga PRIEDE un 

Inita ĶAUPELE izteikušas vajadzību pēc sabiedrisko centru telpu nomas 
maksas noteikšanas. Nepieciešamība radusies iedzīvotāju ieinteresētības dēļ 
nomāt centru telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem. 

 
Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,   
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Noteikt nomas maksu: 

1.2. par Jūrmalciema sabiedriskā centra telpām 3.- Ls par 1 stundu; 

1.3. par  par Kalnišķu sabiedriskā centra telpām 2.- Ls par 1 stundu; 

15. 
Par  līdzfinansējumu projektam 

 
 

 Pamatojoties  uz likuma  ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,    
 

DOME NOLEMJ: 
 

1. Piedalīties biedrības „Jaunatnes Demokrātijas skola” izstrādātajā 
projektā ar līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 1000,- Ls (viens 
tūkstotis lati). 

 
16. 

Par Nīcas vidusskolas telpas 
nodošanu biedrības „Jaunatnes Demokrātijas skola” vajadzībām 

 
 

1. Nīcas vidusskolas telpas nr. 50 (Būves tehniskās inventarizācijas lieta 
Nr. 64780100164001) nodot biedrības „Jaunatnes Demokrātijas skola” 
vajadzībām, veicot izmaiņas attiecīgā  līgumā. 

17. 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 

 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.35 . 
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18. 
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību pagarināšanu 

 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  36 . 
 

 
19 

Par fotokonkursa  nolikumu 
 

Fotokonkursa ‘’Mazs  bij’  tēva novadiņš…’’ nolikumu apstiprināt. 
 

20. 
Par naudas balvu sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai 
pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā 
amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu 

sasniegšanā 
 
 „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 
nosaka: 
3.pants. Atlīdzība 

(1) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzību šā 
likuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. 
Darba samaksa šā likuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un 
naudas balvas. Sociālās garantijas šā likuma izpratnē ir pabalsti, 
kompensācijas, apdrošināšana un šajā likumā noteikto izdevumu segšana. 

(3) Valsts vai pašvaldības institūcija neizmaksā un iekšējos normatīvajos 

aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba koplīgumos un darba 

līgumos amatpersonai (darbiniekam) neparedz citādu atlīdzību kā tā, kas 

noteikta šajā likumā, izņemot šajā pantā paredzētos gadījumus. 

(4) Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros 

iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos noteikumos, darba 

koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt tikai 

šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus: 

5) naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai 

(darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar amatpersonai 

(darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu 

(notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās 

institūcijas mērķu sasniegšanā. 

Nīcas novada domes un iestāžu darbinieki sniedz būtisku ieguldījumu iestādes 
mērķu sasniegšanā- piemēram, grāmatvedības darbinieki ievieš jauno 
grāmatvedības programmu, attīstības nodaļas darbinieki piesaistījuši nozīmīgu 
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ārējo finansējumu, Otaņķu feldšere E.Cērpa tika nominēta starp 3 
pretendentiem medicīnas gada balvas saņemšanai. 
 
Izvērtējot minēto informāciju un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.pantu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma” 3.panta 4.daļu , atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, 
atturas nav, ( J.OTAŅĶIS balsošanā  nepiedalās), 

DOME NOLEMJ: 
 
1. Piešķirt un izmaksāt naudas balvas šādi: 

1. Par nomināciju “Gada balvai medicīnā 2012″ ilggadējo Otaņķu feldšeri – 

ārsta palīgu Elzu Cērpu 146,- Ls apmērā. 

2. Par ieguldījumu ārējā finansējuma piesaistē Nīcas novada 
infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā Attīstības nodaļas vadītājai 
L.Otaņķei 296.- Ls apmērā, 

3. Par ieguldījumu ārējā finansējuma piesaistē Nīcas novada 
infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā Attīstības nodaļas projektu 
vadītājai L.Pakulei- Krūčei 148.- Ls apmērā, 

4. Par ieguldījumu ārējā finansējuma piesaistē Nīcas novada 
infrastruktūras sakārtošanā un attīstībā Attīstības nodaļas grāmatvedei 
L.Reinfeldei 148.- Ls apmērā. 

21. 
Par Nīcas vidusskolas  veidlapu un zīmogu 

 
1. Nīcas vidusskolas  veilapu  un zīmogu  ar  Nīcas novada  ģerboni  

apstiprināt . 
 

22. 
Par daudzdzīvokļu māju siltināšanu 

 
 

1. Piedalīties programmā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi”, iesniedzot pieteikumus par sekojošiem 
pašvaldības īpašumiem- daudzdzīvokļu mājām- Skolas iela 1, „Uzvaras”, 
„Salnāji’.  

 
2. Piešķirt no rezerves fonda 3523.- Ls projekta pieteikuma un tehniskās 

dokumentācijas izstrādei un iesniegšanai programmā „Daudzdzīvokļu 
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pašvaldības īpašumiem- 
daudzdzīvokļu mājām- Skolas iela 1, „Uzvaras”, „Salnāji”. 

23. 
Par  sociālo palīdzību 

 
 Sociālās  palīdzības saņemšanai no Dānijas nodrošināt  autotransportu 
ar degvielu  apm. 500 l. 
 
 
                   


