2011. gada 8. decembra
Nīcas novada domes sēde
_______________________________________________________________

Par Jaungada salūtu
1. Akceptēt 800 Ls pirotehnikas iegādei Jaungada sagaidīšanai Nīcas un Rudes ciemos.
Par grozījumiem Nīcas un Otaņķu bibliotēku
2011. gada budžetos
1. Akceptēt budžeta grozījumus sekojoši:
1.1.

veikt 2011. gada budžeta grozījumus Nīcas bibliotēkai, pārceļot 575 Ls no koda 221901
uz kodu 523800;

1.2.

veikt 2011. gada budžeta grozījumus Nīcas bibliotēkai, pārceļot 575 Ls no koda 221901
uz kodu 523800.

Zemes un īpašuma jautājumi
3. 1.
Nīcas novada dome izskata jautājumus par nosaukuma un adreses piešķiršanu
īpašumam

‘ ‘Piejūras Dzirnavas’’,

par īpašumu ‘’Dirnēni’’, ‘’Upītes’’ un

‘’Ķaupeļi’’

sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam
‘’Gaidas’’, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam ‘’Cepļi’’, par sabiedrisko
apspriešanu sakarā ar koku ciršanu Nīcas un Otaņķu pagastos, kā arī par pašvaldības
zemes nomu ēku uzturēšanai.
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt administratīvos aktus nr. 167., 168., 169.,170., 171., 172., 173., 174., 175.
3.2. Par pašvaldības zemes nomu
1.Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar 4 personām par pašvaldības domes zemes
nomu lauksaimniecības vajadzībām.
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības,
- 22% PVN.
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Par detālplānojumu īpašumam ‘’Jaunzeltiņi’’
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 176.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību
uz nekustamajiem īpašumiem izvērtēšanai izdotajām izziņām
1.Akceptēt izziņas Nr. 3-10/278, 3-10/282, 3-10/294.
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2012. gadā
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
1. 2012. gadā piešķirt zvejas rīkus 2011. gada apjomā zvejošanai Baltijas jūras
piekrastē un Liepājas ezerā tām fiziskām un juridiskām personām , kuras
zvejojušas 2011. gadā, pildījušas līguma nosacījumus , kuru deklarētā dzīvesvieta
ir Nīcas novads vai kuriem Nīcas novadā pieder nekustamie īpašumi.
2. Mencu limitus piešķirt ar dienu, kad Nīcas novada dome saņems Latvijas
Republikas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta informāciju par
zvejas zivju nozvejas limitiem 2012. gadā.
Par ikmēneša pabalstu audžuģimenei
2012. gadā piešķirt bērna V.U. audžuģimenei- B.K. un J.K. - ikmēneša pabalstu Ls 90,apmērā bērna uzturam , kā arī pabalstu Ls 150,- apmērā apģērba un mīkstā inventāra
iegādei.
Par nekustamā īpašuma ‘’Bernātu pasts’’ izsoli
1. Īpašuma ‘’Bernātu Pasts ‘’ izsolē nepiedalīties.
Par aizņēmuma atgriešanu Valsts kasei
2011.gada decembrī Valsts kasē dzēst :
1) aizņēmuma daļu EUR 21 087,39 (divdesmit viens tūkstotis astoņdesmit septiņi eiro
39 centi) vai ekvivalenti latos (LVL14 820.30 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti
divdesmit lati, 30 santīmi) apmērā (līgums ar Valsts kasi Nr. A2/1/10/243 no
06.04.2010.;vienošanās protokols no 30.03.2011.Nr. A2/1/10/243-V/11/1) par
projektu „Otaņķu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija”.
Par Nīcas pasta nodaļas telpu nomas līguma pagarināšanu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 177 .
Par 2010. gada publisko pārskatu
1. 2010. gada publisko pārskatu apstiprināt.
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Par izmaiņām Nīcas novada bāriņtiesas sastāvā
1. Atbrīvot
Ivetu PEREMEŽU
no Nīcas novada bāriņtiesas
pienākumiem.
Par īres un komunālo pakalpojumu parādu norakstīšanu
sakarā ar parādnieka nāvi

locekles

1. Norakstīt īres un komunālos parādus 3(trīs) personām par kopējo summu 66.36 Ls
(sešdesmit seši lati un 36 santīmi) sakarā viņu nāvi.
Par izmaiņām Nīcas novada jaunatnes lietu komisijā
1. Apstiprināt Nīcas novada jaunatnes lietu komisijas sastāvā Elīnu KRŪMU.
Par novada jauniešu dienas pasākumu finansēšanu
1. Akceptēt Nīcas novada jauniešu dienas organizēšanu.
2. Akceptēt izmaksas ir 400 Ls vingrotāju grupas šovam.
3. Uzdot Jauniešu centra vadītājas R.KALĒJAM sagatavot pasākuma izmaksu tāmi un
iesniegt to līdz 2011.gada 31.decembrim.
4. Lēmuma kontroli uzdot Nīcas novada domes izpilddirektoram A.ŠAKALAM.
Par skolēnu vešanu uz skolu no Reiņu gala ar pašvaldības autobusu

Pēc Nīcas vidusskolas skolēnu vecāku lūguma, kas izskanēja vecāku sapulcēs š.g.
oktobra mēnesī, par iespēju nodrošināt Reiņu galā dzīvojošiem skolēniem ar pašvaldības
autobusu nokļūt Nīcas vidusskolā, novembrī Nīcas vidusskolā tika veikta skolēnu un
vecāku aptauja. Tika noskaidrots, ka transports nepieciešams 9 bērniem. Lai veiktu šo
bērnu pārvadāšanu, budžetā palielinātos finansējums degvielai (gadā apmēram par 1000,Ls), kā arī tiktu veiktas izmaiņas autobusa atiešanas laikos Otaņku pagastā.
Administrācijas darbinieki ir gatava šīs izmaiņas ieviest ar 2012.gada 6.janvāri.
Iespējamās problēmas: Rudes skolas bērni skolā ierodas 10 minūtes agrāk nekā
līdz šim, t.i., plkst. 7:40 iepriekšējo 7:50 vietā. Atpakaļ braukšana atkarībā no laika
apstākļiem (ja slikts ceļš) var kavēties- ja tagad izbrauc no Nīcas vsk. 15:45, tad nobīdes
dēļ varētu 15:50. Šobrīd arī ar sabiedrisko transportu braucošie uz Rudes skolu ierodas arī
ap 7:40 no rīta.
Iespējamais alternatīvais risinājums, kas vēl jāpēta un kuram būs nepieciešams
papildu finansējums: izdalīt atsevišķā reisā Kalnišķu braucienu un Jūrmalciema braucienu:
- vienlaicīgi uz Kalnišķiem brauc oranžais skolēnu autobuss, bet uz Jūrmalciemu- mazais
baltais autobuss, kurš pēc tam izbrauc Reiņu galu.
Risinājums patreiz : mainīt Rudes autobusa laiku. Izmaiņas ieviest ar 2012.g. 6. janvāri.
Par pašvaldības līdzfinansēto projektu
Dome informāciju pieņem zināšanai.
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