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LATVIJAS REPUBLIKA 

 NĪCAS NOVADA DOME 

 
Reģ.Nr. 90000031531, Bārtas iela  6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, 

tālrunis 63469049, fakss 63489502,e-pasts:  dome@nica.lv 
 

Nīcas novada domes 

2020. gada 15. janvāra ārkārtas sēde (protokols Nr.2)  

 

Sēde notiek attālināti ZOOM platformā. 

 

Sēdē piedalās: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, Nīcas  novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks Raivis KALĒJS, deputāti: Inga SKRODE, Renārs LATVENS, 

Turaids ŠĒFERS,  Ainars SĪKLIS, Daina SIKSNA, Laura PAKULE-KRŪČE, 

izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, juriste Anda LIEPA, sociālā dienesta vadītāja Inese LAPIŅA, 

sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne KOPŠTĀLE, IT speciālists Uģis VOLKOVS. 

Sēdi vada: Nīcas  novada  domes  priekšsēdētājs Agris PETERMANIS 

Protokolē: Nīcas novada domes  sekretāres p.i. Gunita ŠIME 

 

Darba kārtībā 

1. Zemes un īpašumu jautājumi 
2. Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli 

3. Grozījumi Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 

vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā” 

4. Par Nīcas novada domes 2012. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Par kārtību 

kādā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā 

daļēji vai pilnībā var aizstāt natūrā” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 
5. Par amatalgu ārsta palīgam 

6. Par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā 

7. Par zvejas nomas tiesību (zvejas rīku)  zvejošanai 2021. gadā Baltijas jūras piekrastē 

pašpatēriņa vajadzībām izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 

 
 

 
 
 
 

https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
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1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
1.1. Par atļauju nocirst kokus un krūmus   
 

Nīcas novada dome iepazīstas ar iesniegumu.  
Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr. 309  „Noteikumi par  

koku  ciršanu ārpus meža” 4.2.p.,  
DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.15. 

 
 

1.2.Par atmežošanas atļaujas piešķiršanu lauksaimniecībā izmantojamās 

 zemes ierīkošanai nekustamajā īpašumā  

Nīcas  novada dome iepazīstas ar iesniegumu.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, Meža likuma 

41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 5.marta noteikumu Nr.118 „Kārtība, kādā 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” 
7.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumiem Nr.562 „Noteikumi par 
zemes lietošanas veidu klasifikācijas kārtību un to noteikšanas kritērijiem,  

 
DOME NOLEMJ: 

Atļaut  nekustamā īpašumā atmežot meža zemi 0,14 ha platībā, kas nepieciešama 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai saskaņā ar atmežojamās meža zemes skici.  
 

2. 

Par Nīcas ambulances telpu nomas tiesību izsoli 
 

DOME NOLEMJ: 

1. Organizēt Nīcas ambulances 1 (vienas) telpas nomas tiesību izsoli.  

2. Noteikt izsoles veidu -  mutiska ar augšupejošu soli. 

3. Apstiprināt telpu izsoles sākuma cenu par telpu nomu mēnesī, izsoles soli EUR (bez PVN):  

Tabula Nr.1 

N.p.k. Telpas 
numurs 
ēkā 

Telpu 
kopējā 
platība 
kvm 

Nomas 
maksa par 
1 kvm 
nomas 
maksas 
mēnesī  
EUR  
(bez PVN) 

Izsoles 
sākuma 
cena par 
telpu nomu  
mēnesī 
EUR  
(bez PVN) 

Izsoles solis 
(%) 

Izsoles solis  
EUR 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

2. 17 19,7 1,17 23,05 10 % 2,31 
 

4. Izsoli organizēt vienā dienā  Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā 2021.gada 10.februārī  plkst.10.00. 
5. Apstiprināt Nīcas ambulances „Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumus”. 
6. Paziņojumu par izsoli publicēt „Nīcas Novada Vēstīs” un laikrakstā „Kurzemes Vārds”, 

pašvaldības mājaslapā www.nica.lv . 

 

http://www.nica.lv/
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3. 

Grozījumi Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 11 ,,Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 

maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā” 

 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā”” projekts izstrādāts, 
ņemot vērā veiktos grozījumus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuri  stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.  
Grozījumi ir nepieciešami, lai būtu iespējams izvērtēt mājsaimniecības ienākumus, jo 

2010.gada 30.marta MK noteikumi Nr.299  “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” ar 2021.gada 1.janvāri zaudē spēku. Grozījumi paredzēs jaunu ienākumu 

līmeni Nīcas novadā deklarētajām personām, lai mājsaimniecību vai atsevišķu personu 

mājsaimniecībā noteiktu par maznodrošinātu.  

Līdz šim spēkā esošo Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošo noteikumu 

Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā” 5. punkts nosaka, ka maznodrošināta 

ģimene (persona) ir ģimene (persona), kuras ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru 

ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 40 % no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās 

darba algas vai atsevišķi dzīvojoša persona ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojoša pensijas 

vecuma persona, kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz 300,00 euro un kura nav atzīstama par 

trūcīgu personu un par kuru Dienests ir pieņēmis atbilstošu lēmumu. Atbilstību 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē un piešķir analoģiski trūcīgas ģimenes 

(personas) statusa noteikšanai.  

Saeima 24.11.2020. pieņēma grozījumus likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”, kas stājās spēkā ar 01.01.2021., 14. panta sestajā daļā paredzot, ka par 
maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka attiecīgās pašvaldības 
domes saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.  

Saeima 24.11.2020. pieņēma grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā (turpmāk – likums), kas stājās spēkā ar 01.01.2021. Likuma 33. pants nosaka minimālo 
ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai, trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 
436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni. Likuma 36.pants paredz sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas 
nosacījumus, ceturtā daļa paredz, ka Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanas un garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas 
un izmaksas kārtību, kā arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas 
kārtību un trešā daļa noteic, ka maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir: 

1) uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā 
vecumā; 

2) uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas 
darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas šā panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi. 

Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 41. punktu, pašvaldības sociālā dienesta izziņa par 

atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz 

31.12.2020., ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 30.11.2021., un 

šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un 

atvieglojumu saņemšanai.           

              Vadoties no iepriekšminētā, lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu 

mājsaimniecības atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam no 2021. gada noteikt, 

https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
https://likumi.lv/ta/id/56812-par-palidzibu-dzivokla-jautajumu-risinasana#p14
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/319899-par-maznodrosinatas-majsaimniecibas-ienakumu-slieksni
https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums#p33
https://likumi.lv/ta/id/319899#p36


4 
 
ka mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā atzīstama par maznodrošinātu, ja tās 

vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327, 00 euro pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā un 229, 00 euro  pārējām personām mājsaimniecībā. Piešķiršanas 

kārtību nosaka un mājsaimniecības  vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu un 

materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam novērtē Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.  

Nosakot mājsaimniecībai šādu ienākumu slieksni, tas dos iespēju saņemt Eiropas Atbalsta 

fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību. 

Tā kā Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un 

garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā 

arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību, tad no 

noteikumiem tiek svītrots 13.,14.,15.,16.punkts, un no noteikumu izdošanas tiesiskā pamata 

svītrots “Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 

piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 

slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu, jo zaudējuši spēku. 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu,   

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 ,”Saistošo 

noteikumu “Grozījumi Nīcas novada domes 2017. gada 9. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 11 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālajiem pabalstiem Nīcas novada pašvaldībā””. 

 2. Domei Saistošos noteikumus Nr. 1  un to paskaidrojuma rakstu pēc to parakstīšanas 

rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības lietu ministrijai.  

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma 

saņemšanas publicēt saistošos noteikumus Nīcas novada informatīvajā izdevumā “Nīcas 

Novada Vēstis”.  
 

                                                          
 

4. 

Par Nīcas novada domes 2012. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Par kārtību 

kādā garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji 

vai pilnībā var aizstāt natūrā” atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 

Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

DOME NOLEMJ: 

Izdot Nīcas novada domes 2021.gada 15. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 “Par Nīcas 

novada domes 2012. gada 12. janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 “Par kārtību kādā garantētā 

minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var 

aizstāt natūrā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

 
 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
https://likumi.lv/ta/id/281879-par-pabalstu-udens-paterina-skaititaju-uzstadisanai-vai-nomainai
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5. 

Par amatalgu ārsta palīgam 

 

Saskaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma“ 12.pantu, 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 851 „Noteikumi par zemāko 

mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem“ 2.pielikumu un 

pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka, ka 

Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas novada 

pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu,  

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt ārsta palīgam-Otaņķu feldšerpunkta vadītājai mēnešalgu. 
 

 

 
6. 

Par nomas maksas samazināšanu ārkārtējās situācijas laikā 

 
Nīcas novada dome izskata 2 saimnieciskās darbības veicēju iesniegumus par nomas 

maksas samazināšanu Covid -19 infekcijas izplatības apstākļos. 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt administratīvos aktus Nr.16 un Nr.17. 

 

7. 

 Par zvejas nomas tiesību (zvejas rīku)  zvejošanai 2021. gadā 

Baltijas jūras piekrastē pašpatēriņa vajadzībām izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

  

 Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas regulē zvejas nomas tiesību piešķiršanu 

(„Zvejniecības likums”, Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr.359 „Licencētās 

rūpnieciskās zvejas kārtība” Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumi Nr.918 „Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, 

Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumi Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem 

un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, tiesības zvejas nomas tiesību saņemšanai ir 

tām fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas novadā 

pieder nekustamie īpašumi. Saskaņā ar Nīcas novada domes un juridisko personu papildus 

vienošanos Nr.2 pie 2017.gada 14.decembra  “Vienošanās par zvejas rīku sadali Baltijas jūras 

piekrastē Nīcas novadā” zvejas rīku skaits, kas piešķirams pašpatēriņa zvejai ir  normatīvajos 

aktos noteiktie 5 %. Taču ar to nepietiek visām fiziskām personām, kas vēlas iegūt zvejas rīkus 

zvejai pašpatēriņa nolūkos. Tāpēc, lai godīgi un pārskatāmi sadalītu nepiešķirtos zvejas rīkus, 

Nīcas novada dome nolēma par nepiešķirto zvejas rīku piešķiršanu izsoles ar augšupejošu soli 

kārtībā (lēmums nr.15,protokols nr. 23).  

Izsoles nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2021.gada 8.janvāra   plkst. 15:00 uz izsoli 

reģistrējās 50 un tajā piedalījās 42 pretendenti. 

               Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, ievērojot augstāk minēto un 

uz Nīcas novada domes 12.01.2021. izsoles protokoliem,   
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DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt izsoles rezultātus uz 8 reņģu tīkliem, 12 zivju tīkliem (līdz 100 m), 2 lucīšu 

murdiem, 4 zivju āķiem (100 gab./viena vienība). 


