Nīcas novada domes sēde
2011. gada 14. jūlijā
1.
Par detālplānojumiem
1.1. Par detālplānojuma 1.redakciju nekustamajam īpašumam „Dziļlejas’’
(kad.Nr. 6478 019 0033) Nīcas novada Nīcas pagastā nodošanu sabiedriskai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 97 .
1.2. Par detālplānojuma izstrādes grozījumu atcelšanu īpašumam „Ronīši” (kad. Nr.
6478 010 0215) Nīcas pagastā Nīcas novadā
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 98.
1.3. Par detālplānojuma 1.redakcijas nekustamajiem īpašumiem „Laines’’ ( kad. Nr.
6478 019 0202) un „Sauleslejas” (kad. Nr. 6478 019 0201) Nīcas novada Nīcas
pagastā nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 99 .
2.
Zemes un īpašumu jautājumi
2.1. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumiem „Paisas’’ ,(kad. apz. 6478 006
0005), un „Šķilvalti’’, (kad.apz. 6478 007 0079), Nīcas pagastā, Nīcas novadā
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.100.
2.2. Par nosaukuma’’Pļavas Mātaras’’ piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam zemes
gabalam
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.101.
2.3. Par nosaukuma un adreses piešķiršanu transformatora stacijai „STP-2143’’
Otaņķu pagastā
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.102.
2.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam „Jaunie Mēnestiņi’’, (kad.Nr.
6478 007 0091), Nīcas pagastā, Nīcas novadā
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Apstiprināt administratīvo aktu Nr.103.
2.5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam „Alpi’’
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.104.
2.6. Par atļauju izcirst kokus īpašumā „Līvi’’
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.104.
2.7. Par zemes nomu
Slēgt nomas līgumus ar 3(trīs) personām par pašvaldības zemes nomu .
Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības,
- 22% PVN.
3.
Par darbinieku apdrošināšanu
Pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma” 37.panta ceturto daļu:
1. Apstiprināt amatus, kuri pakļauti reālam dzīvības apdraudējumam:
1.1.
policists;
1.2.
ugunsdzēsēji.
2. Noteikt gada apdrošināšanas prēmiju vienam darbiniekam – LVL 45,30
(apdrošinājuma summa Ls 3000,-).
3. Veikt nelaimes gadījumu apdrošināšanu šādiem darbiniekiem:
3.1.
policistam Raivim TAPIŅAM ;
3.2.
ugunsdzēsējiem Kārlim DREIŽIM un Mārim DREIŽIM.
4.
Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.106 un 107 ( pielikumā)
5.
Par gājēju celiņu uz vidusskolu
J.NARBUTS, J.OTAŅĶIS, A.PETERMANIS
Akceptēt gājēju celiņa no veikala ‘’AUDA T’’ un vidusskolu remontu 3646.46 Ls
apmērā no ceļu fonda līdzekļiem.
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6.
Par Nīcas novada bāriņtiesu
1. Pamatojoties uz ‘’Bāriņtiesu likuma’’ 9.panta otro daļu, akceptēt Ivetas
JĀKOBSONES darba uzsākšanu Nīcas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas
amatā ar š.g. 12. jūliju.
2. Pamatojoties uz ‘’Bāriņtiesu likuma’’ 9.panta pirmo daļu Nīcas novada
bāriņtiesā ievēlēt:
2.1.

no Nīcas pagasta :

- priekšsēdētāja vietniece - Daira EGLĪTE,
- bāriņtiesas locekļi – Antra ŠAKALE
- Iveta PEREMEŽA
2.2.

No Otaņķu pagasta:
bāriņtiesas locekļi -Sandra RĀTE,
- Elza CĒRPA,

3. Pamatojoties uz ‘’Bāriņtiesu likuma’’ 6.pantu, apstiprināt:
1.1.
veidlapas:
- ar mazā valsts ģerboņa attēlu,
- ar papildinātā mazā valsts ģērboņa attēlu,
1.2. zīmogus:
- ar mazā valsts ģerboņa attēlu,
- ar papildinātā mazā valsts ģērboņa attēlu.
4. Noteikt, ka Nīcas novada Nīcas bāriņtiesas un Nīcas novada Otaņķu
bāriņtiesas pārejošās lietas , neaktīvās lietas un arhīva lietas Nīcas novada
bāriņtiesai nodod Daira EGLĪTE un Inese LAPIŅA.
5. Noteikt samaksu Nīcas novada bāriņtiesas locekļiem 3.- Ls par vienu
nostrādāto stundu .
6. Noteikt, ka arhīvā nododamo lietu apstrādi veic:
- Nīcas novada Nīcas bāriņtiesai – Ināra REĶĒNA,
- Nīcas novada Otaņķu bāriņtiesai – Inese LAPIŅA.
7.
Par grozījumiem Nīcas novada domes 16.07.2009. lēmumā
‘’Par Nīcas novada Administratīvo komisiju’’
Grozīt Nīcas novada domes 16.07.2009. lēmumu ( protokols Nr. 3., punkts Nr. 13) un
lēmuma 1. punktu izteikt šādi:
‘’ 1. Apstiprināt Administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā’’.

4
8.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izvērtēšanai izdotām izziņām pirmpirkuma jautājumos
Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izvērtēšanai 05.07. 2011. izdotās izziņas Nr. 3-10/144 un 3-10/145.
9.
Par Nīcas novada ģerboni
Noteikt, ka Nīcas novada ģerbonis ir I.Lībietes un J.Ivanova izstrādātais Nīcas novada
ģerboņa priekšlikums- vainags ar zelta oderi uz sarkana pamata.
10.
Par Rudes pamatskolas pirmsskolas grupas
slēgšanu uz remonta laiku
Akceptēt Rudes pamatskolas direktores I.LĪBEKAS lēmumu par Rudes
pamatskolas pirmsskolas grupas slēgšanu uz remonta laiku , t.i. no 18.07.2011. līdz
31.08.2011. ieskaitot.
11.
Par Nīcas pagasta Bērnu un ģimenes lietu komisijas sastāvu
Nīcas novada Nīcas pagasta Bērnu un ģimenes lietu komisijā apstiprināt:
- Ivetu JĀKOBSONI, Nīcas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju,
- Zandu JANČEVSKU – Nīcas novada skolu psiholoģi .
12.
Par personas deleģēšanu piekrastes
sadarbības un koordinācijas grupas darbā
Darbam Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā deleģēt Mārtiņu SĪLI.
13.
Par finansējumu projektam
1. Īstenot ERAF projekta Nr.3DP/3.4.1.0./09/APIA/CFLA/012/062 „Nīcas pagasta Nīcas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” būvdarbu II kārtu saskaņā ar iepirkumā iesniegto
Nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu par līgumcenu 103 295,15 LVL (bez PVN),
kas par 16 969,13 LVL (bez PVN) pārsniedz projektā plānotās finanšu iespējas.
2. Palielināt pašvaldības līdzfinansējumu projektam par 16 969,13 LVL (bez PVN), t. i.
kopā ar PVN 22% par 20 702,34 LVL.

5
14.
Par pašvaldības zemes nomu
1. Akceptēt vienošanos ar SIA ‘’Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi’’
par
zemes platības nomu uz 12 gadiem hidrometriskā posteņa ‘’Bārta-Straumēni’’ izveidei.
15.
Par sociālā pabalsta piešķiršanu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 108.
16.
Par līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru,
pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un
licences izsniegšanu interešu izglītības programmai
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru par licencēto
jaunsargu interešu izglītības programmu īstenošanu Nīcas vidusskolā un Rudes
pamatskolā
2.Nododot bezatlīdzības lietošanā Rekrutēšanas un jaunsardzes centram jaunsargu
nodarbībām 1 reizi nedēļā pēc iepriekš iesniegta grafika pašvaldības telpas uz 2 gadiem:
Rudes pamatskolā telpas nodarbībām un inventāra glabāšanai
Nīcas vidusskolā telpas nodarbībām un inventāra glabāšanai
Nīcas vidusskolas sporta zālē telpas sporta nodarbībām,
Rudes pamatskolas sporta zālē telpas sporta nodarbībām,
Nīcas vidusskolas stadionu sporta nodarbībām.
Rudes pamatskolas stadionu sporta nodarbībām.
3. Izsniegt licenci Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un
jaunsardzes centra Iesniegtajai interešu izglītības programmai „Jaunsargu mācību
paraugprogramma”, kura tiks īstenota Nīcas vidusskolā un Rudes pamatskolā, uz 2
(diviem) gadiem.
17.
Par pasākumu ‘’Dabas koncertzāle’’
Akceptēt
pasākuma ‘’Dabas koncertzāle’’
nepieciešamos izdevumus 1320.- Ls apmērā.

organizēšanai š.g. 6. augustā

