
 
   

 
Nīcas novada domes 

2011. gada 10. novembra sēde 

 
 

 
Par Nīcas vidusskolas direktora  apstiprināšanu 

 
Par Nīcas  vidusskolas  direktori apstiprināt  līdzšinējo  direktora vietnieci audzināšanas darbā 

Lāsmu Petermani. 

 Zemes  un īpašumu  jautājumi 
 
2.1.  Zemes  vienību apvienošana SIA ‘’Latvijas  valsts  meži’’,  īpašumu  nosaukumu 
maiņa, īpašumu sadalīšana ‘’Porieši’’, ‘’Krūzes’’, ‘’Saulesdruvas’’,’’Vecie Beitiņi’’, 
‘’Jaunžāži’’,’’Strieķi’’, ‘’Mazstrieķi’’, ‘’ Vīnāti’’, ‘’Kazbuķi’’, zemes ierīcības projektu izstrāde 
un izstrādāto  projektu apstiprināšana  īpašumiem ‘’Rapši’’, ‘’Rīziki’’, 
‘’Tiltiņi’’,’’Rogas’’,’’Sieciņi’’, ‘’Dadži’’, ‘’Sapati’’ zemes  lietošanas  mērķa  maiņa īpašumam 
‘’Dižvēji’’, koku izciršana īpašumā ‘’Lielbērzi’’, zemes  nodošana īpašumā  bez atlīdzības  
dzīvokļa  uzturēšanai  1 personai. 
 
 Apstiprināti administratīvie  akti no Nr. 144 līdz Nr. 161. 
 
2.2. Par  pašvaldības zemes  nomu  mazdārziņiem  un  lauksaimniecības  vajadzībām 
(pagarināti  iepriekš  noslēgtie  līgumi  un  līgumu slēgšana  no jauna)   – 20 personām.  
 
Par detālplānojumu izstrādes  uzsākšanu īpašumam ‘’Vilciņi’’ 
 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.162. 
 
Par izdotām  izziņām  pirmpirkuma  izmantošanas  jautājumos 
 
 Akceptēt  Nīcas  novada domes  izdotās izziņas Nr. 3-10/237, 3-10/238,  3-10/257, 3-
10/241, 3-10/262, 3-10/263, 3-10/264, 3-10/266, 3-10/267, 3-10/271. 
 
Par cenu piedāvājumu un salīdzinājumu par augstas detalizācijas topogrāfisko  
apriti 
 
Maksas pakalpojumus un to izcenojumus par augstas detalizācijas topogrāfisko  apriti 
apstiprināt. 
 
N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 

Ls 

PVN Ls Kopā 

Ls 

1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju, aizsargjoslas un tauvas 

joslu) pieĦemšanu, pārbaudi, saskaĦošanu: 

1.1. pie objekta platības līdz 0,3 ha (ieskaitot) 1 objekts 12.00 2.64 14.64 

1.2. pie objekta platības virs 0.3 līdz 0,5 ha (ieskaitot) 1 objekts 14.00 3.08 17.08 

1.3. pie objekta platības virs 0,5 ha līdz 1,0 ha 

(ieskaitot) 

1objekts 18.00 3.96 21.96 
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1.4. Virs 1.0ha papildus par katru nākamo 0,1 ha par katru 
nākamo 0.1 ha 

0.55 0.12 0.67 

2. 
Par inženierkomunikāciju izpilduzmērījumu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē: 

2.1. pie trases garuma līdz 300 m 1 objekts 6.00 1.32 7.32 

2.2. pie trases garuma virs 300 m par katriem 

nākamajiem 10m 

10 m 0.20 0.04 0.24 

3. 

Par izpilddokumentācijas pieĦemšanu, pārbaudi, saskaĦošanu un ievadīšanu datu 

bāzē: 

3.1. 
par būvasu ienešanu 1 objekts 5.00 1.10 6.10 

3.2. 
par vienas būves novietnes pārbaudi 1 objekts 5.00 1.10 6.10 

3.3. 
par uzmērījumu objekta nodošanai ekspluatācijā 1 objekts 5.00 1.10 6.10 

4. Par zemes ierīcības projektu un detālplānojumu reăistrāciju, sarkano līniju un 

aizsargjoslu pārbaudi, ievadīšanu datu bāzē: 

4.1. Zemes ierīcības projekts 1 projekts 6.00 1.32 7.32 

4.2. detālplānojums 
1 detālplānojums 

6.00 1.32 7.32 

5. Inženiertīklu un/vai kadastra pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana 

pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai TV virszemes tīkla, signalizācijas un reklāmas 

objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo 

inženiertīklu izbūvei): 

5.1. pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot) 1 objekts 20.00 4.4 24.40 

5.2. pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru 
nākamo 0.1 ha 

0.50 0.11 0.61 

6. Par informācijas izsniegšanu (datu  

planšetu, ielu sarkano līniju, aizsargjoslu 

 un tauvas joslas u.c.) zemes vienības robežu 

plānu vai citu mērniecības darbu 

 veikšanai, kas nav minēti iepriekš 

 minētajos punktos. 

 1 zemes  vienība 1.00 0.22 1.22 

7. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas 

sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā: 

    

7.1. Objekta platība līdz 5 ha ( ieskaitot) 1 zemes vienība 1.50 0.33 1.83 

7.2. Objekta platība virs 5 ha, papildus par katru 

nākamo 0.1 ha 

Par katru nākamo 

0.1 ha 

0.05 0.01 0.06 

 
 
 
 
 
Izcenojumi tiek pielietoti ,apkalpojot  mērniecībā licenzētus vai sertificētus komersantus, arhitektus, teritorijas 
plānotājus, inženierkomunikāciju projektētājus, uzturētājus, īpašniekus, būvfirmas, objekta īpašniekus un to 
pilnvarotās personas. 
Pie atkārtotām pārbaudēm,  tiek pielietots izcenojums, kāds tiek paredzēts jaunajam darbam. 
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Par degvielas  normu automašīnai NISSAN X-TRAIL, reģ. Nr. HS2655 
 
Automašīnai NISSAN X-TRAIL, reģ. Nr. HS2655  noteikt degvielas    normu  no 7,00   - 
11,00  litri    uz 100 km. 
 
Par Rudes pamatskolas pirmsskolas grupas rotaļu laukuma žogu 
 
Piešķirt finansējumu līdz 2800,- ls apmērā Rudes pamatskolas pirmsskolas grupas bērnu rotaļu 
laukuma žoga uzstādīšanai, līdzekļus paredzot no budžeta ieņēmumu izpildes. 
 
 

Par pabalstiem Valsts  svētkos  politiski represētām personām 
 
Sakarā  ar  Valsts  svētkiem  18. novembrī  piešķirt un izmaksāt  vienreizējus  naudas  
pabalstus 10,- Ls  apmērā  polistiski  represētām  personām  

 
Par dzīvojamo telpu īres  tiesību pagarināšanu 

 
Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 163. un 164. 
 
Par grozījumiem amatu klasificēšanas rezultātos 
 

1. Apstiprināt grozījumus amatu klasificēšanas rezultātos. 
2. Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem amatu klasificēšanas rezultātos, speciālistei 

personāla jautājumos, sagatavot un iesniegt „Amatu sarakstu 2012.gadam” 
apstiprināšanai domes sēdē. 

 

Par mācību maksu Nīcas novada futbola grupās 
 
Noteikumus „Par mācību maksu Nīcas novada futbola grupā” apstiprināt. 
 

Par līgumu par mācību maksu Nīcas novada futbola grupā 
 
Līgumu  par mācību maksu Nīcas novada futbola grupā apstiprināt. 
Par nedzīvojamo telpu nomu 

Apstiprināt  administratīvos  aktus Nr.  165. un 166.  
 
Par papildus finansējumu Nīcas vidusskolai 
 
Piešķirt finansējumu līdz 4000,- Ls apmērā Nīcas vidusskolas 2 kabinetu mēbeļu iegādei, līdzekļus 
paredzot no budžeta ieņēmumu izpildes. 
 


