
Nīcas novada domes  
2011. gada 13. oktobra   sēde 

__________________________________________________________________________ 
 

 

1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
 
 

1.1.Par  nosaukuma un adreses  maiņu un piešķiršanu  īpašumam ‘’Peni’’ 
 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  128. 
 
1.2. Par  nekustamā īpašuma „Sapati’’ sadalīšanu 
 
  Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 129 
 
1.3. Par  zemes ierīcības projektu izstrādi  īpašumam „Cepļi’’ 
 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 130. 
 
1.4. Par  zemes ierīcības projektu izstrādi  īpašumiem „Laukrozes’’un  „Bārbeles’’  

Apstiprināt administratīvo aktu nr. 131. 

1.5. Par  zemes nomu  

Slēgt nomas līgumu ar  5(piecām) personām  par zemes izmantošanu  lauksaimniecības  
vajadzībām. 
Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
-  nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības, 
-  22% PVN. 
 
 
2. Par detālplānojumiem 

 

2.1.  Par  detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Dziļlejas” 
 

Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 132. 
 
3. Par  nekustamo īpašumu pirmpirkuma  tiesībām 
 
 
Akceptēt    izdotās izziņas   Nr.  3-10/203,  3-10/205, 3-10/209, 3-10/210,  

3-10/214,  3-10/219,   3-10/220,  3-10/223  un   3-10/ 227. 

 
 

4.  Par papildus  finansējumu   ceremoniju telpu  remontam 
 
Papildus piešķirt  428.55 Ls Nīcas novada Dzimtsarakstu nodaļas  ceremoniju telpu remontam. 

 
   

5.    Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
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Apstiprināt administratīvos  aktus Nr.  133  un 134. 
 
 

6.  Par degvielas  normu autobusam  VW CRAFTER  ar reģ. Nr. HP 576 

 
Autobusam VW  CRAFTER , reģ. Nr.  HP 576  noteikt degvielas(dīzeļdegviela)    normu  
no 11-13,5  l   uz 100 km. 
 

 

7.Par  atvieglojumiem   notariālo darbību izpildē. 

 

Piemērot valsts nodevas (par bāriņtiesas pakalpojumiem) atvieglojumus 100% apmērā 

šādām Nīcas novada iedzīvotāju grupām: 

1) trūcīgajām personām, uzrādot Nīcas novada Sociālā dienesta izziņu; 

2) I un II grupas invalīdiem, uzrādot invalīda apliecību vai izziņu. 

           projekts 
8.Saistošie noteikumi  Nr. 9  „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Nīcas novadā” 
 
 
1.Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzu uzturēšanu veikt Nīcas 

novadā uz vietas. 

2.Izdod Saistošos noteikumus Nr. 9.  „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

aprites kārtību Nīcas novadā”. 

 

9. Par videonovērošanas kameru iegādi Rudes ciemā 

 

    Akceptēt  Otaņķu pagasta Rudes ciema sabiedriskās kārtības uzlabošanai  

videonovērošanas kameru iegādi  par 1114.46  Ls. 

 
10. Par  Saistošiem  noteikumiem Nr. 10 ‘’ Grozījumiem 2011. gada  10. februāra 
Saistošos  noteikumos Nr. 4 ‘’Par 2011. gada  budžetu’’  ‘’  
 
Saistošos  noteikumus apstiprināt. 
 
 
11. Par  Nīcas lauku ambulances logu bloku nomaiņu 
 

Akceptēt   12 logu nomaiņu Nīcas  ambulances ēkā par 3000.- Ls. 
 
 
12.Par  pašvaldības  īpašuma  “Upeskrasti” nomas maksas noteikšanu  
un nomas  līguma  slēgšanu 
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1. Noteikt nekustamā īpašuma „Upeskrasti” (kad. Nr. 6480 009 0019, sastāvošu no 

zemes un nedzīvojamām telpām Nīcas novada Otaņķu pagastā) ēkas nomas 

maksu 60,- Ls gadā, pārējos maksājumus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu 

(zemes noma, nekustamā īpašuma nodoklis). 

2. Slēgt nomas līgumu ar biedrību „Bārtas osta”, reģ. nr. 40008172563, uz 7 gadiem. 

 
13.Par  būvniecības  publiskās apspriešanas  rezultātiem 
 
13.1. Par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem īpašumā “Lizetes” 
 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 135 
 
13.2.Par  būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem īpašumā “Knievji” 
 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 136 
 
13.3. Par būves publiskās apspriešanas rezultātiem īpašumā „Zemdegas”  
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 137 
  
13.4. Par būves publiskās apspriešanas rezultātiem īpašumā „Jaunklajumi” 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 138 
 
 
14. Par  saimniecības ēku lietojuma maiņu 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 139 
 
15. Par novada nozīmes attīstības centriem 
 
Par novada nozīmes attīstības centriem Nīcas novadā noteikt Nīcas ciemu un Rudes 
ciemu. 
 

                                                                  

16. Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 
 
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 140., 141.142. 
 
 
17. Par bērnu futbola kluba izveidi Nīcā 
 
  

1. Iesaistīties Liepājas rajona sporta skolas darbībā, veicot  līdzdalības maksājumu  

skolas darbības nodrošināšanai. 

2. Izveidot Liepājas rajona sporta skolas 2 futbola grupas Nīcas novadā. 

3. Finansēt futbola trenera atalgojumu līdz 2011.gada 31.decembrim no pašvaldības 

budžeta. 
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18. Par zemes  nodošanu īpašumā  bez atlīdzības 
 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr. 143 
 
 
19. Par  ceļa  nelikumīgu  būvniecību īpašumā ‘’Vīksnas’’ 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 144 
 
20. Par parakstu vākšanas vietu  noteikšanu 
 

Noteikt Centrālās  vēlēšanu komisijas  ierosināto parakstu vākšanu  vietas Nīcas 

novada vēlēšanu  iecirkņos: 

- Nīcas vēlēšanu iecirknī Nr. 594, Bārtas  ielā 6, Nīca, Nīcas pag. Nīcas novads, 

- Otaņķu vēlēšanu  iecirknī Nr. 595, ‘’Pagastmāja’’, Rude, Otaņķu pag., Nīcas 

novads. 

 
 


