Nīcas novada domes sēde
2012. gada 8. novembrī

1.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: par īpašuma ‘’Pieguļnieki’’ 3.
zemes vienības atdalīšanas lēmuma atcelšanu, par neksutamo īpašumu ‘’Mazskaras’’,
‘’Lūši’’, ‘’Paužēni’’ sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītiem zemes gabaliem, par
zemes gabala ‘’Lejas Modriņi’’ nomu, par atļauju izcirst kokus un krūmus īpašumā
‘’Vēstrasputni’’.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 226 līdz Nr. 231 ieskaitot.
II.
1.

Nīcas novada dome ir saņēmu 4 personu iesniegumus par lauksaimniecības zemes
nomu.
DOME NOLEMJ:
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,
- 21% PVN.

2.
Par grozījumiem darba uzdevumā
Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādei 2012. – 2024.gadam
Precizēt izstrādes stadijā esošo Nīcas novada teritorijas plānojuma darbības
termiņu no 2012. – 2024.gadam uz 2013. – 2025.gadam.
3.
Par Nīcas novada teritorijas plānojuma
1013.-2025. gadam 1. redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Pamatojoties uz 19.10.2012 MK noteikumiem Nr. 711. „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78. un 79. pantu,
DOME NOLEMJ:
Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam 1. redakciju nodot publiskai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Noteikt publiskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas termiņu no 2012.gada
6.decembra līdz 2013.gada 31.janvārim (8 nedēļas).
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Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”,
„Kursas Laiks” un „Nīcas novada vēstis” paziņojumu par teritorijas plānojuma publisko
apspriešanas termiņiem, sanāksmju vietu un laiku, iespējām iepazīties ar plānošanas
dokumentiem un iesniegt atsauksmes.
4.
Par saistošiem noteikumiem Nr. 20 ‘’Par
administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienības robežas aprakstu un
robežas karti Nīcas novadā’’
Saistošo noteikumu Nr. 20 ‘’ Par Nīcas novada administratīvo teritoriju’’ projektu
apstiprināt ( pielikumā).
5.
Par Komisijas pirmpirkuma tiesību
uz nekustamajiem izmantošanas izvērtēšanai
izdotajām izziņām
Akceptēt Komisijas par pirmpirkuma tiesību uz nekustamajime īpašumiem izmantošanas
izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem
īpašumiem.
6.
Par telefonu sarunu limitiem
Apstiprināt 7 darbiniekiem mobilo telefonu sarunu limitus 5.- Ls apmērā katram.
7.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 21
‘’Par pabalstiem Nīcas novadā’’
Saistošo noteikumu Nr. 21 ‘’ Par pabalstiem Nīcas novadā’’ projektu apstiprināt.

8.
Par autotransporta masu ierobežojošu ceļa zīmju
uzstādīšanu uz Nīcas novada autoceļiem un saistošiem noteikumiem Nr. 22
‘’Par pašvaldības ceļu aizsardzību Nīcas novadā’’
1. Apmaksāt ceļa zīmju izgatavošanu un uzstādīšanu no 2013. gada
ieņēmumiem :
1.1.pastāvīgai lietošanai par 2500 Ls ,
1.2. īslaicīgās ceļa zīmes par 3200 Ls .

budžeta

2. Saistošo noteikumu Nr. 22 ’’Par pašvaldības ceļu aizsardzību Nīcas novadā’’
projektu apstiprināt ( pielikumā).
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9.
Par naudas pabalstiem
politiski represētām personām
Sakarā
ar Latvijas Republikas
gadadienu, piešķirt
un izmaksāt
vienreizējus pabalstus 20.-Ls apmērā Nīcas novadā dzīvojošām politiski represētām
personām.
10.
Par goda nosaukumu piešķiršanu
Pamatojoties uz likumu ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21.pantu, nolikumu ‘’Par goda
nosaukuma ‘’Gada novadnieks’’ piešķiršanu’’, nolikumu ‘’Par balvu ‘’Par mūža devumu
Nīcas novadam ‘’ ‘’ un nolikumu ‘’Par nomināciju ’’Labais darbs Nīcas novadam ‘’ ‘’
normām ,
DOME NOLEMJ:
1. Goda nosaukumu ‘’Gada novadnieks’’ piešķirt Nīcas vidusskolas skolotājai Sandrai
PANKOKAI.
2.Balvu ‘’Par mūža devumu Nīcas novadam ‘’ piešķirt Nīcas etnogrāfiskā amsambļa
vadītājai Mirdzai PABĒRZAI.
3. Nomināciju ‘’Labais darbs Nīcas novadam’’ piešķirt kopai ‘’Aizjomietes’’.

11.
Par amatu apstiprināšanu
1. Apstiprināt Nīcas kultūras namam amatus ar 2012.gada 18.oktobri:
1.1. sieviešu kora diriģents,
1.2. vīru kora diriģents,
1.3. vidējās paaudzes deju kolektīva vadītājs,
1.4. etnogrāfiskā ansambļa vadītājs.
2. Ar 18.10.2012. apstiprināt Otaņķu pagasta pārvaldē amatu - etnogrāfiskā ansambļa
vadītājs.

KULTŪRAS NAMS
SIEVIEŠU KORIS
VĪRU KORIS
DEJU KOLEKTĪVS
ETNOGRĀFISKAIS
ANSAMBLIS
OTAŅĶU TAUTAS
NABMS
ETNOGRĀFISKAIS
ANSAMBLIS

IB
IB
IB
IB

Algu
grupa
7
7
7
7

Alga
max
527
527
527
527

Maksājam
(Ls)
118,77
116,78
118,77
75,32

IB

7

527

123,-

Profesijas
kods
2652-01
2652-01
2653-12
2652-01

Amatu saime

Līmenis

33.Radošie darbi
33.Radošie darbi
33.Radošie darbi
33.Radošie darbi

2652-01

33.Radošie darbi

Piezīmes

3. Pieņemt darbā kolektīvu vadītājus uz noteiktu nepilnu darba laiku, saskaņā ar kultūras
nama un tautas nama vadītāju noteikto termiņu un stundu skaitu.
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12.
Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 232 (pielikumā).

13.
Par Nīcas vidusskolas brīvās cīņas
treniņiem nepieciešamo treniņu telpu
1. Atļaut slēgt īstermiņa līgumu uz gadu ar SIA “KB Grobiņa” par bijušā saimniecības
preču veikala nomu Nīcas vidusskolas brīvās cīņas treniņiem.
2. Akceptēt minimālās programmas finansējumu 2000.- vai 3000.- Ls apmērā minimālo
darbu veikšanai: siltumavots, pārvietojamā tualete, minimāls kosmētiskais remonts.(Ja tiek
veikti minimāli ieguldījumi telpas remontos, tos atrēķināt no nomas maksas).
3. Akceptēt SIA „KB Grobiņa” prasīto nomas maksu- 100,- Ls mēnesī.

14.
Par jaunatnes lietu speciālista algu
1. Ar 2012. gada 17. novembri noteikt jaunatnes lietu speciālista algu 330,- Ls.
2. Apmaksāt ceļa izdevumus 50 % apmērā Nīcas novada jauniešu centra vadītājam
maršrutā „Liepāja – Nīca - Liepāja” 6 reizes nedēļā.
15.
Par Nīcas novada Jaunatnes lietu komisiju
1. Atbrīvot Jaunatnes lietu komisijas locekli
pienākumu pildīšanas.

Ingus Štālu no komisijas locekļa

16.
Par darba uzdevuma grozījumiem detālplānojuma izstrādei
Nekustamā īpašuma’’Vīnkalni’’ 1. zemes vienībai
(kad. Nr. 6478 008 0040), Bernātos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā
Apstiprināt administatīvo aktu Nr. 233 (pielikumā).

