
 
Nīcas novada  domes sēde 

10.05.2012. 

 
 
 

1. 
Par A.R. iesniegumu 

 
A.R. iesniegumu   noraidīt 

Zemes  un īpašumu jautājumi 
 

 Nīcas novada dome izskata  zemes un īpašumu  jautājumus  par  adrešu maiņu 
īpašumiem ‘’Pērkones  Lapiņas’’, ‘’Alkšņi’’, nosaukumu un adresi īpašumam ‘’Priedāji’’, 
‘’Brīvnieki’’, par zemes  lietošanas  maiņu īpašumam ‘’Kalnišķu Baloži’’,par īpašuma 
‘’Pērkones Selgas’’  un  ‘’Melioratoru iela’’  sadalīšanu, par zemes  nomas pārtraukšanu 
īpašumam ‘’Aijas’’, par būves  ‘’Jūras’’ lietojuma  maiņu, par lauksaimniecības zemes  
nomu. 

 
Apstiprināt administratīvos  aktus  Nr. 72- 82  ieskaitot ( pielikumā). 
 
 

II. 
Par zemes nomu 

 
1.Slēgt nomas līgumu   ar  21  personu   par pašvaldības domes zemes  nomu  
mazdārziņa/lauksaimniecības vajadzībām. 
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
-  NIN  - 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības, 
- 22% PVN. 
 

3.   
Par detālplānojumiem 

 
 Nīcas novada dome izskata  jautājumus par detālplānojumiem īpašumiem ‘’Dziļlejas’’, 
‘’Vilciņi’’, ‘’Dižkurši’’, ‘’Mazie Reiņi’’, ‘’Martas’’. 

  
Apstiprināt administratīvos  aktus Nr.  83-86 ieskaitot ( pielikumā). 

 
4. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā 

 
Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.  87  ( pielikumā). 

 
5. 

Par pirmpirkuma tiesībām  uz nekustamajiem īpašumiem 
   
Akceptēt izdotās  izziņas Nr. 3-10/86, 3-10/87, 3-10/102, 3-10/103, 3-10/104,3-10/105 un 
3-10/112. 
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6. 

Par Jūrmalciema   ceļu 
 

1. Veikt ārējā finansējuma piesaistes iespēju monitoringu pašvaldības ceļu 
rekonstrukcijai. 

2. Lūgt VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādāt ceļa V1231 Klampji – Jūrmalciems 
rekonsktrukcijas tehnisko projektu, ko ceļa pārņemšanas gadījumā 
iespējams pārreģistrēt uz Nīcas novada pašvaldības vārda. 

3. Ārējā finansējuma piesaistes iespēju gadījumā lemt jautājumu par ceļa 
V1231 Klampji – Jūrmalciems pārņemšanu Nīcas novada pašvaldības 
īpašumā.  

7. 

Par  iestādes  ‘’Nīcas novada pašvaldības policija’’  izveidošanu 

 
1.Izveidot pašvaldības iestādi   ‘’Nīcas novada pašvaldības policija’’.  
2. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības policijas nolikumu. 

 
 

8. 
Par amatu izveidošanu un iecelšanu amatā 

 
 

1. Noteikt pašvaldības policistam amatu „Pašvaldības policijas inspektors” un mainīt 
amata saimi uz II C (saskaņā ar MK Nr. 1075 grozījumiem). 
 

2. Apstiprināt amata vietas: 
2.1. tūrisma organizators 
2.2. pašvaldības policijas  inspektors 
 

Struktūr- 
vienība 

Amats Amatu saime Līmenis Gru- 
pa 

Alga 

      

Tūrisma 
informācija
s centrs 

Tūrisma organizators 
Kods-2431 

23.Klientu 
apkalpošana 

 I 4 175.41  

Dome 
jauns 

Pašvaldības Policijas 
inspektors  3355 

28.4. Pašvaldības 
policija 

II A 7 399,- 

jauns Pašvaldības policijas  
priekšnieks 

28.4. Pašvaldības 
policija 

II C 8 399,-  
 
 

 
3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 9.punktu, 
pašvaldības policistu Raivi  TAPIŅU  ar 15.05.2012.  iecelt par Nīcas novada 
pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju. 
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9. 
Par  dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 

 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.  88 ( pielikumā). 
 

 
10. 

Par sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 
 

Apstiprināt administratīvo  aktu Nr.  89 ( pielikumā). 
 

 
11. 

Par aizņēmumu Valsts kasē 
 

1. 2012.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 30 000.00 (trīsdesmit 

tūkstošus latus un 00 santīmus) apjomā  septiņvietīgas vieglās pasažieru 

automašīnas iegādei Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes vajadzībām. 

2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 7 (septiņi) gadi. 

3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu. 

 
12. 

Par saistošiem noteikumiem  Nr.15 
‘’Grozījumi  2012. gada 9. februāra  saistošos  noteikumos Nr. 7  

‘’Par 2012. gada  budžetu’’ ‘’ 
 

Saistošo noteikumu Nr. 15 ‘’Grozījumi  2012. gada 9. februāra saistošos  
noteikumos Nr. 7 ‘’Par 2012. gada budžetu’’ projektu apstiprināt. 

 
 
 

13. 
Par ielu tirdzniecības vietas noteikšanu 

 
 
 

Noteikt ielu tirdzniecības vietu- pašvaldībai piederošo īpašumu „Piejūras parks”, 

kadastra Nr. 6478 008 0609. 

 
 

 

 


