NĪCAS NOVADA DOMES SĒDE
2012. gada 12. janvārī

1.
Zemes un īpašumu jautājumi
1.1. Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: par īpašumu ‘’Jasmīni’’ un
‘’Vīnkalni’’ sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, par zemes lietošanas mērķu maiņu īpašumiem
Reiņu ielā 6 un ‘’ Dālderi’’, par zemes nomu īpašumam ‘’Zirnīši’’, par lauksaimniecības zemes
nomu, par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumiem ‘’Rogas’’, ‘’Rīziki’’, ‘’Rapši’’, par
zemes nodošanu bezatlīdzības īpašumā dzīvokļa Dārza ielā 1-14 uzturēšanai, par koku un krūmu
izciršanu īpašumā ‘’Cerības’’, par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem īpašumos
‘’Vēži’’,’’Zaķi’’, ‘’Kupši’’.
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 1 – Nr. 11 ieskaitot.
1.2. Par zemes nomu
Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar vienu personu par pašvaldības zemes nomu
lauksaimniecības vajadzībām.
2.
Par Saistošiem noteikumiem Nr.1
Pamatojoties Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 3. punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 41.panta 1.daļu,
DOME NOLEMJ:

1. Izdot Saistošos noteikumus Nr. 1 „Par Nīcas novada domes 08.07.2010. Saistošo
noteikumu Nr. 22 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem īpašumam „Lielie
Stauti” (kad. Nr. 6478 010 0215), „Lanas” (kad. Nr. 6478 010 0263), „Danas” (kad. Nr. 6478
010 0261), „Baibas” (kad. Nr. 6478 010 0262) apstiprināšanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem’’.
3.
Par detālplānojumiem
Nīcas novada dome izskata jautājumus par īpašumu ‘’Ronīši’’, ‘’Vīnkalni’’, ‘’Streņģi’’ ,
‘’Streņģu Kāpas’’ un ‘’Ģirti’’ detālplānojumiem .
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 12 līdz Nr. 15 ieskaitot.

2
4.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību
uz nekustamajiem īpašumiem izvērtēšanai izdotajām izziņām
Akceptēt 2011. gadā izdotās izziņas Nr. 3-10/301, 3-10/314, 3-10/327, 3-10/328, 3-10/329, 310/334, 3-10/ 335.
5.
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 16 līdz Nr. 20 ieskaitot.
6.
Par Nīcas novada jauniešu dienas izdevumu tāmi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Nīcas novada jauniešu dienas izdevumu tāmi 1449,- Ls apmērā.
7.
Par pabalsta piešķiršanu
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 21 un Nr. 26 .
8.
Par Saistošiem noteikumiem Nr 2.
‘’Par grozījumiem 2009. gada 12. novembra Saistošos noteikumos
Nr. 14 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Nīcas novadā” ‘’
Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr 2. ‘’Par grozījumiem 2009. gada 12. novembra Saistošos
noteikumos Nr. 14 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Nīcas novadā” ‘’ projektu.
9.
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 3
„Par kārtību, kādā GMI pabalsta izmaksu naudā
daļēji vai pilnībā var aizstāt ar precēm natūrā”
Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr 3. ‘’Par kārtību, kādā GMI pabalsta izmaksu naudā
daļēji vai pilnībā var aizstāt ar precēm natūrā” projektu.
10.
Par amatu vietu apstiprināšanu
1. Izveidot jaunas amata vietas, nosakot minimālo mēnešalgu atbilstoši likmei:
-

kultūras nams – apkopēja uz 0,8 likmi;
Nīcas vidusskola – dežurants vakarskolā uz 0,2 likmi
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11.
Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 22.
12.
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību nodošanu apakšīrē
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 23.
13.
Par Latvijas Kultūrisma federācijas NABBA iesniegumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Apmaksāt Latvijas Kultūrisma federācijas NABBA rēķinu 150,- Ls apmērā Nīcas novada
iedzīvotāja sportista, Latvijas izlases kandidāta A.M. treniņiem un sagatavošanās procesam
Latvijas un Baltijas čempionātiem 2012.gada maijā un jūnijā.
14.
Par nekustamā nodokli 2012. gadā
1. Pamatojoties likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu, izdot Saistošos noteikumus Nr. 4 „Par nekustamā
īpašuma nodokļa saglabāšanu zemei 2011.gada līmenī Nīcas novadā”.
2. Pamatojoties likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, ,
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu, izdot Saistošos noteikumus Nr.5 „Par dzīvojamo
māju palīgēku, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli
Nīcas novadā”.
15.
Par nolikumu „Par dāvinājumu pieņemšanas,
uzskaites un izlietošanas kārtību Nīcas novada pašvaldībā“
1. Nolikumu „Par dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Nīcas novada
pašvaldībā“ apstiprināt.
16.
Par suvenīru tirdzniecību
1. Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem dāvināt
nozīmīti ar novada ģerboni.
2. Noteikt suvenīru tirdzniecības cenu:
Suvenīra nosaukums
Nozīmīte ar Nīcas novada
ģerboni
Nīcas skaisto dārzu buklets
Krūzīte ar Nīcas tradīciju dienu
logo

Suvenīra pašizmaksa
(Ls ar PVN)
0.57

Suvenīra tirdzniecības
cena
(Ls ar PVN)
1.00

0.39
2.04

1.00
2.50
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Pildspalva ar Nīcas tradīciju
dienu logo

0.32

0.60

17.
Par līdzdalību Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas Est-Lat programmā projektā
„Upju kā ūdenstūrisma resursa pieejamības attīstība”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas Est-Lat programmā projektā „Upju
kā ūdenstūrisma resursa pieejamības attīstība” kā projekta partnerim, garantējot domes
līdzfinansējumu projekta īstenošanai.
18.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA atvaļinājumu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt Nīcas novada domes priekšsēdētājam A.Petermanim atvaļinājumu šādi:
par periodu 20.03.2009.-19.03.2010. - 1 nedēļu- un par periodu 20.03.2010.-19.03.2011. 1 nedēļu no š.g. 16.janvāra līdz 29.janvārim.
2. Neizmantoto atvaļinājumu par laikiem 20.03.2010.-19.03.2011. - 3 nedēļas un 20.03.2011.19.03.2012.- 4 nedēļas pārcelt uz 2012.gadu.
20.
Par adrešu maiņu
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.24 un Nr. 25 .
21.
Par 2011. gada 13. oktobra Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Nīcas novadā” ar grozījumiem apstiprināšanu
2011. gada 13. oktobra Saistošos noteikumus Nr. 10 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Nīcas novadā” ar grozījumiem apstiprināt (pielikumā).
22.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA
Ievēlēt Nīcas novada
domes
priekšsēdētāju Agri PETERMANI
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sastāvā.

iesniegumu
Nīcas novada domes

