Nīcas novada domes
2012. gada 14. jūnija sēde
____________________________________________________________________________
1.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: par nosaukuma un adreses
piešķiršanu īpašumam ‘’Priedaine’’, par īpašuma ‘’Bernātu Dziļlejas’’ sadalīšanu un zemes
vienību pievienošanu īpašumam ‘’Dzirenes’’,
par īpašumu ‘’Viļumi’’ , ‘’Meža Zirnīši’’,
‘’Pļavmalas’’ , ‘’Siliņi’’, ‘’Lejas’’ sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu, par zemes ierīcības
projekta izstrādi īpašuma ‘’Lejas’’ otrai zemes vienībai, par īpašuma ‘’ Kalna Peļņi’’ zemes
pastāvīgās lietošanas izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu, par zemes nomas līguma
pagarināšanu zemes vienībām ‘’Kalnišķu Kastaņi’’ un ‘’Censoņi’’, par telpu grupas lietošanas
veida maiņu ambulances ēkā, par lauksaimniecības zemes nomu.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 90 līdz Nr. 101 ieskaitot.
II.
Par zemes nomu
Par lauksaimniecības zemes nomu,
DOME NOLEMJ:
1.Slēgt nomas līgumus uz četriem gadiem ar 7 personām
lauiksaimniecības/mazdārziņu vajadzībām.
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības,
- 22% PVN.

par pašvaldības
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Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības
dzīvoklim Dārza ielā 4-18, Nīcā, Nīcas pagastā,
Nīcas novadā
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. Nr. 102 ( pielikumā).
3.
Par pārrakstīšanās kļūdas labošanu
Nīcas novada domes 2012.gada 10.maija
lēmumā Nr.79 „Par Nīcas centra Melioratora ielas sadalīšanu’’
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 103 ( pielikumā).

zemes nomu
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4.
Par detālplānojumiem
Apstiprināt administratīvos aktus nr. 107, 108. 109 un 110 ( pielikumā).
5.
Par pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamajiem īpašumiem
Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem izvērtēšanai
izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.
6.
Par Nīcas novada pašvaldības amatpersonu paraksta tiesībām
Nīcas novada domē notikusi amatu maiņa. Pamatojoties uz Ilgas Ilzes KIVLENAS
iesniegumu, ar 01.06.2012. viņa izpilda galvenās grāmatvedes vietnieces pienākumus, bet
Inese ĢIRNE - galvenās grāmatvedes pienākumus. Ir nepieciešamība mainīt paraksta tiesības
Valsts kasē un kredītiestādēs.
DOME NOLEMJ:
Noteikt, ka paraksta tiesības Valsts kasē un kredītiestādēs ir Nīcas novada domes
priekšsēdētājam Agrim PETERMANIM, un Nīcas novada domes galvenajai grāmatvedei
Inesei ĢIRNEI. Noteikt, ka minētajās iestādēs abi paraksti derīgi tikai kopā.
7.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 16.
‘’Grozījumi Nīcas novada 2009. gada 30. jūlija saistošos noteikumos Nr. 1 ‘’Nīcas
novada pašvaldības nolikums’’ ‘’
Nīcas novada dome izskata jautājumu par grozījumiem Nīcas novada pašvaldības
nolikumā sastībā ar jaunas iestādes ‘’ Nīcas novada pašvaldības policija’’ izveidošanu.
DOME NOLEMJ:
Izdarīt šādus grozījumus Nīcas novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošos noteikumos
Nr. 1 ‘’Nīcas novada pašvaldības nolikums’’ :
1. papildināt 1.8 punktu ar 1.8.16. apakšpunktu:
‘’ 1.8.16. Nīcas novada pašvaldības policija.’’
8.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā

Apstiprināt administratīvos aktus nr. 104, 105, 106, 111 un 112 (pielikumā).
9.
Par labojumu Nīcas novada domes
2012. gada 10.maija lēmumā Nr. 87
‘’ Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā’’
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 113 (pielikumā).
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10.
Par izmaiņām
Nīcas novada domes
Ekspertu komisijā
Sakarā ar amatu maiņu izdarīt izmaiņas Nīcas novada domes Ekspertu komisijas sastāvā.
DOME NOLEMJ:
1.Izslēgt Ilgu Ilzi KIVLENU un Ainu KAZBUĶI.
2.Iekļaut Inesi ĢIRNI un Zentu AUZU.
11.
Par izmaiņām
Nīcas novada domes
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Pārslas IVANOVAS iesniegumu,
DOME NOLEMJ:
Izslēgt Pārslu IVANOVU no Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva.
12
Par Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Spārīte’’
vadītājas D.EGLĪTES iesniegumu
Sakarā ar remontu laikā no 01.07.2012. līdz 31.07.2012. slēgt pirmsskolas izglītības iestādi
‘’Spārīte’’.
13.
Par Rudes pamatskolas direktores I.LĪBEKAS iesniegumu
Sakarā ar remontu laikā no 02.07.2012. līdz 30.07.2012. slēgt Rudes pamatskolas pirmsskolas
izglītības grupu.
14.
Par K.RIŠES iesniegumu
Saņemts Latvijas Lakrosa Federācijas iesniegums par
finansiālu atbalstu Kristīnei
RIŠEI (dzīv. ‘’Skrāmi’’ , Pērkone , Nīcas pag., Nīcas novads) , kura ir Latvijas sieviešu lakrosa
izlases spēlētāja un laikā no š.g. 20. jūnija līdz 30. jūnijam piedalās Eiropas čempionātā
lakrosā sievietēm Amsterdamā (Nīderlande).
DOME NOLEMJ:
Piešķirt Kristīnei RIŠEI
federācijas rēķinu.

150.- Ls no neparedzētiem līdzekļiem, apmaksājot Latvijas Lakrosa
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15.
Par līdzekļiem
Nīcas lauku ambulances remontam
Piešķirt līdzekļus
izdevumiem.

Nīcas

lauku ambulances

remontam

līdz 1200.- Ls no neparedzētiem

16.
Par Rudes pamatskolas I.LĪBEKAS direktores iesniegumu
par papildus finansējumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, piešķirt 1730.- Ls no neparedzētiem
līdzekļiem Rudes pamatskolas remonta vajadzībām.
17.
Par piedalīšanos projektos
I.
Par līdzdalību projektā „Upju kā ūdenstūrisma resursa pieejamības attīstība” („Riverways”)
Est-Lat programmā 2007-2013
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ
1. Piedalīties kā projekta partnerim Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijas projektā
„Upju kā ūdenstūrisma resursa pieejamības attīstība” („Riverways”) Est-Lat programmā
2007-2013, pašvaldības īpašumā „Upeskrasti” veicot šķūņa-laivu noliktavas izbūvi, laivu
piestātnes izbūvi ar tiltiņu, kāpnēm un vinču, teritorijas labiekārtošanu ar galdu, soliem un
atkritumu urnām, esošās ēkas ārējās elektrības, jaunizbūvētā šķūņa elektroinstalācijām un
šķūņa iekšējo un ārējo apgaismojumu.
2. Nodrošināt Nīcas novada domes kā projekta partnera līdzfinansējumu 10 477.78 EUR
(7363.82 LVL) apmērā. (Nīcas novada domes plānotais budžets 61 634.00 EUR (43 316.62
LVL).
II.
Par līdzdalību LR Izglītības ministrijas atklātā projektu konkursā „RESURSU PUNKTU
JAUNIEŠIEM IZVEIDE PAŠVALDĪBĀS SADARBĪBĀ AR JAUNATNES ORGANIZĀCIJĀM VAI
BIEDRĪBĀM, KAS VIEC DARBU AR JAUNATNI”
LR Izglītības ministrija izsludinājusi atklātu projektu konkursu „RESURSU PUNKTU JAUNIEŠIEM
IZVEIDE PAŠVALDĪBĀS SADARBĪBĀ AR JAUNATNES ORGANIZĀCIJĀM VAI BIEDRĪBĀM, KAS
VIEC DARBU AR JAUNATNI”
Attiecināmās izmaksas 1500.00 LVL.
Izglītības ministrijas atbalsts 100%, finansējums no ministrijas budžeta tiek ieskaitīts 100% apmērā
uzsākot projektu vienā maksājumā līgumā par projekta īstenošana noteiktajā termiņā.
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Projekta mērķis: Iegādāties sporta inventāru pasākuma „Čiekurkauss” nodrošināšanai un disciplīnu
dažādošanai, padarot to interesantāku un piesaistot pasākumam pēc iespējas lielāku jauniešu
auditoriju.
Projektā paredzētās aktivitātes: plānots iegādāties frīzbijgolfa komplektu, 2 dārta komplektus,
florbola komplektu, mini futbola aprīkojumu, mobilu volejbola aprīkojumu, mobilu basketbola
aprīkojumu, inventāru stafetēm, grozus čiekuru lasīšanas un mešanas sacensībām, kausus ar
gravējumu katras disciplīnas 1.vietas ieguvējiem, kā arī čuguna katlu ar statīvu, kurā tiktu vārīta
„spēka zupa” visiem sacensību dalībniekiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
Piedalīties LR Izglītības ministrijas atklātā projektu konkursā „RESURSU PUNKTU JAUNIEŠIEM
IZVEIDE PAŠVALDĪBĀS SADARBĪBĀ AR JAUNATNES ORGANIZĀCIJĀM VAI BIEDRĪBĀM, KAS
VIEC DARBU AR JAUNATNI” Jaunatnes politikas valsts programmā 2012.gadam apakšsadaļā
1.3. „Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām vai
biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni” iesniedzot projektu „Atbalsts Nīcas novada jauniešu sporta
spēļu „Čiekurkauss” organizēšanai” par kopējo projekta izmaksu summu 1500.00 LVL.
18.
Par Noteikumiem „Par izmantošanas kārtību un maksu Nīcas novada domes Sociālā
dienesta sadzīves pakalpojumu punkta sniegtajiem pakalpojumiem”
Apstiprināt Noteikumus „Par izmantošanas kārtību un maksu Nīcas novada domes Sociālā
dienesta sadzīves pakalpojumu punkta sniegtajiem pakalpojumiem” (pielikumā).
19.
Par sociālā pabalsta piešķiršanu
1. Apstiprināt administratīvo aktu nr. 114 (pielikumā).

20.
Par pabalstu ārkārtas situācijā
Š.g.21.maija pēcpusdienā Nīcas novadu pārsteidza dabas stihija, ļoti spēcīgs negaisslietus un krusa. Š.g. 24.05.; 28.05.un 31.05. saņemti iesniegumi no 5 saimniecībām, kurās
postījumi bija ievērojami. Tās tika apsekotas .
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ārkārtas situācijā piešķirt pabalstu
200.- Ls apmērā katrai no 5 (piecām) saimniecībām.

21.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Piešķirt Nīcas novada domes priekšsēdētājam Agrim PETERMANIM atvaļinājumu no š.g.
20.jūnija līdz 4.jūlijam (ieskaitot) un no 18.jūlija līdz 1.augustam (ieskaitot)

6
22.
Par maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu sadzīves atkritumu radītājam
vai valdītājam Nīcas novadā šādi:
1. sauso sadzīves atkritumu apsaimniekoša LVL 5.93 (pieci lati 93 santīmi) par vienu
kubikmetru (bez PVN),
2. „zaļo” (bioloģisko) atkritumu savākšana LVL 1.70 (viens lats 70 santīmi) par vienu
kubikmetru (bez PVN).
23.
Par nolikumu un iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apstiprināt Jūrmalciema sabiedriskā centra nolikumu.
Apstiprināt Jūrmalciema sabiedriskā centra iekšējās kārtības noteikumus.
Apstiprināt Kalnišķu sabiedriskā centra nolikumu.
Apstiprināt Kalnišķu sabiedriskā centra iekšējās kārtības noteikumus.
Apstiprināt Jauniešu centra nolikumu.
Apstiprināt Jauniešu centra iekšējās kārtības noteikumus.
24.
Par telpu īri un nomu

Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 115, 116 un 117 (pielikumā).
25.
Par īpašumu sadalīšanu
un nosaukumu piešķiršanu
Apstiprināt administratīvos aktus Nr, 118, 119 un 120 (pielikumā).
26.
Par mācību piederumu iegādi
Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas
1.klases skolēniem
Uzsākot 2012./2013.m.g., Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas 1.klases skolēnu
vajadzībām no sociālai nodrošināšanai paredzētiem līdzekļiem iegādāties mācību līdzekļus 15.Ls apmērā katram skolēnam.

