
 

 

 

Nīcas novada domes 

2011. gada 12.maija  sēde 

 

1. 

Par detālplānojumiem 

 
1.1. Par  detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  
nekustamajam īpašumam „Ģirti’’   (kad.Nr.6478 007 0076)  Nīcas novada Nīcas 
pagastā 
 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 43 . 

 
1.2. Par  detālplānojuma  darba uzdevuma pagarināšanu 

nekustamajiem īpašumiem „Laines’’ (kad.Nr.6478 019 0202) un „Sauleslejas” 

 ( kad. Nr. 6478 019 0210  Nīcas novada Nīcas pagastā 

1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 44. 
 

1.3.  Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Elpida”  
(kad.Nr. 6478 001 0028) Nīcas novada Nīcas pagastā  
 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 45 un Saistošos  noteikumus  Nr. 6 . 
 
 
 

2. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
2.1. Par adreses  piešķiršanu īpašumam ‘’Brikmaņi’’ 
 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 46. 
 
 

2.2.  Par  nosaukumu ‘’Puķes’’, ‘’Orhidejas’’ un ‘’Pelēči’’  piešķiršanu 
nekustamiem īpašumiem  
 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 47. 
 
2.3. Par nekustamā īpašuma „Liepnieki’’ sadalīšanu, 
 un lietošanas mērķa noteikšanu 
   
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 48 . 
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2.4.  Par nekustamā īpašuma „Baštiki’’ sadalīšanu, 
un lietošanas mērķa noteikšanu 
 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 49 . 
 
2.5. Par nekustamā īpašuma „Pieguļnieki’’ sadalīšanu, 
un lietošanas mērķa noteikšanu 
   
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 50. 
 
 

2.6.Par nekustamā īpašuma „Pieguļnieki’’ 3.zemes vienības atdalīšanu  
un pievienošanu īpašumam „Pūces’’ 
  
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 51. 

. 
2.7.  Par zemes nomu 
 
1.Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar vienu personu  par pašvaldības zemes 
(kadastra  Nr. 6478 0100160) daļas nomu,  480 kv.m.   platībā   mazdārziņa   vajadzībām. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības, 
- 22% PVN. 
 
 

2.8. Par  īpašuma  ‘’Meķa  purvs’’ nodošanu nomas lietošanā 
 

 Nodot  bez  atlīdzības  Medību tiesību  lietotājam   mednieku kolektīvam  ‘’Kalnišķi’’ 
īpašumu  ‘’Meķa  purvs’’, kad.  Nr. 6478 020 0110),  54, 8 ha  platībā medību iecirkņa  
izveidei un medību saimniecības  organizēšanai.   
 
 

2.9. Par  adreses’’Pāmiņi’’   likvidēšanu un precizēšanu 
 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 52. 

 
 

3.  
Par dzīvesvietas deklarācijas  anulēšanu 

 
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 53 ( pielikumā). 
 

4. 
Par Zveju  kapu žoga  labošanu 

 
1. Akceptēt  Zveju kapu žoga  labošanu   734.- Ls  apmērā  no pašvaldības budžeta  
neparedzētiem gadījumiem.  
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5. 

Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Nīca” 
transporta izdevumiem līdzdalībai 

Eiropas folkloras festivālā  Bitburgā, Vācijā 
 

1. Līdzfinansēt Nīcas vidējās paaudzes deju kolektīva „Nīca” 11 dalībnieku 

koncertbraucienu uz Eiropas folkloras festivālu Bitburgā Vācijā 220,- Ls apmērā. 

2. Finansējumu piešķirt no neparedzētiem izdevumiem. 

6. 

Par J.Ritera iesniegumu 

1. Apmaksāt Liepājas kluba “Motokurzeme” rēķinu par summu 150,- Ls.  

2. Apmaksu veikt sekojoši: 50,- ls no sporta budžeta, 100,- Ls no neparedzētiem 

izdevumiem. 

7. 

Par M.Ķenava iesniegumu 

1. Apmaksāt sporta  kluba  rēķinu par summu 150,- Ls.  

2. Apmaksu veikt sekojoši: 50,- ls no sporta budžeta, 100,- Ls no neparedzētiem 

izdevumiem. 

 

8. 
Par ceļu fonda līdzekļu izlietojumu 

 

1. Akceptēt izdevumus Nīcas ciema Skolas ielas gājēju celiņa un apgaismojuma 

izveidošanai. 

 
9. 

Par  Komisijas pašvaldības  pirmpirkuma tiesību uz nekustamiem īpašumiem 
izvērtēšanai  izdotām izziņām  pirmpirkuma  jautājumos  

 
 

9.1. Par  nekustamo īpašumu  „Dūkas” (kad.Nr. 6478 022 0085)  
 
9.2. Par nekustamo īpašumu „Vilku meži” (kad.Nr. 6478 021 0072)  
 
9.3. Par nekustamā īpašuma „Cinceli” (kad.Nr. 6480 010 0024), atrodas Otaņķu 
pagastā Nīcas novadā,  zemes gabalu ar kadastra Nr. 6478 011 0078 Nīcas pagastā, 
Nīcas novadā 
 
1. Akceptēt  izsniegtās izziņas  Nr.  3-10/98 ,  3-10/115 un 3-10/116  par atteikšanos  no 
pirmpirkuma  tiesībām.  
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10.  
  Par koģenerācijas  stacijas  būvniecības  kārtību  

 
1. Apstiprināt administratīvo  aktu Nr. 54. 
    
 

11. 
Par  dzīvojamo  telpu   īres  līgumu pagarināšanu   

vai telpu nodošanu apakšīrē 
J. 

Apstiprināt  administratīvos aktus Nr. 55.,56.un  57. 
 
 

12. 
Par  nedzīvojamo telpu nomu 

 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 58 . 
 

13. 
Par telpu nodošanu  bezatlīdzības  lietošanā   

 Neatliekamai   medicīniskajai  palīdzības dienesta  
 

1. Slēgt līgumu  par  telpu nodošanu  bezatlīdzības  lietošanā  Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta  lietošanā . Līguma  projektu  apstiprināt. 

 
 

14. 
Par Nīcas pirmsskolas  izglītības  iestādes ‘’Spārīte’’ 

 vadītājas D.EGLĪTES   iesniegumu 
 

1. Akceptēt  Nīcas pirmskolas  izglītības  iestādes ‘’Spārīte’’ vadītājas D.EGLĪTES  
iesniegumu par pirmsskolas  izglītības  iestādes  slēgšanu laikā no š.g. 1. jūlija  līdz 
31. jūlijam  remonta  un labiekārtošanas  darbu dēļ. 

 
15. 

Par Nīcas novada domes  īpašuma  ‘’Upeskrasti’’ 
nodošanu  nomas  lietošanā 

 
 

  1. Akceptēt   īpašuma  ‘’Upeskrasti’’ nodošanu  nomas  lietošanā  ūdenstūrisma  
attīstībai. 
  
 

16. 
Par  tiesvedības uzsākšanu ar SIA CELTNEX 

 
1. Akceptēt  valsts  nodevas samaksu 467.73 Ls apmērā  tiesvedības uzsākšanai  ar 

SIA CELTNEX. 
   
 


