Nīcas novada dome 2013. gada 14. oktobra sēde
(protokols Nr.16)

1.
Zemes un īpašumu jautājumi
Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: par
nekustamā īpašuma ‘’Cinceli’’ sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu, par
zemes ierīcības projektiem īpašumiem ‘’Lāčkoki’’, ‘’Brunči-1’’ , ‘’Dzintarkrasti’’,
‘’Sarmas’’, par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam ‘’Laines’’.’
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt administratīvos aktus Nr. Nr. 154 līdz nr. 158 .
2.
Par detālplānojumiem
Nīcas novada dome izskata jautājumus par detālplānojumiem īpašumiem
‘’Purviņi’’ un ‘’Ronīši’’.
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 159 un Nr. 160 .
3.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem
īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdotām izziņām
Akceptēt
īpašumiem

Komisijas pašvaldības

izmantošanas

pirmpirkuma tiesību

izvērtēšanai

izdotās

izziņas

uz nekustamajiem
par atteikšanos

no

pirmpirkuma tiesībām.

4.
Par teksta apstrādi un sagatavošanu ievietošanai pašvaldības izdevumā
„Nīcas Novada Vēstis”
Lai sekmētu novada iedzīvotāju saimniecisko darbību, rūpētos par bezdarba
samazināšanu, sniegtu atbalstu dzīvokļu jautājuma risināšanā u.tml., pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 23.punktu, dome nolēma atļaut fiziskām
un juridiskām personām pašvaldības izdevumā „Nīcas Novada Vēstis” publicēt
informāciju, par teksta apstrādi un sagatavošanu ievietošanai pašvaldības izdevumā
nosakot sekojošu maksu:

Novadā deklarētiem iedzīvotājiem un juridiskām personām:
Pakalpojums

Ls(bez PVN)

EUR(bez PVN)

par laukumu no 5 - 10 cm2

2.00

3.00

par laukumu no 11 - 25 cm2

4.00

6.00

par laukumu no 26 - 50 cm2

6.00

9.00

Vienu reizi gadā novadā reģistrētām juridiskām personām informācijas publicēšana
avīzē ar laukumu līdz 25cm2 - bez maksas.

Ārpus novada deklarētiem iedzīvotājiem un juridiskām personām:
Pakalpojums

Ls(bez PVN)

EUR(bez PVN)

par laukumu no 5 - 10 cm2

5.00

7.00

par laukumu no 11 - 25 cm2

10.00

14.00

par laukumu no 26 - 50 cm2

15.00

21.00

reklāmraksts 1 cm2

0.15

0.20

5.
Par Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumu
Apstiprināt Jaunatnes lietu konsultatīvas komisijas nolikumu .
6.
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 161.

7.
Par patvaļīgo būvniecību
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.162 un Nr. 163 .

8.
Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās
1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai
1.
Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam pilnveidoto
1.redakciju nodot publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

2.
Noteikt publiskās apspriešanas un institūciju atzinumu saņemšanas
termiņu no 2013.gada 4.novembra līdz 2013.gada 25.novembrim (3 nedēļas).
3.
Publicēt internetā pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstos
„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.

9.
Par sociāliem pabalstiem
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.164 un Nr.165.

10.
Par treneri Nīcas novada pieaugušo futbola komandai
Grozīt ar futbola treneri Ingusu LUKOVIČU noslēgto līgumu un
papildināt to ar sadaļu par Futbola kluba „Nīca” lielo futbolistu
komandas trenēšanu, ietverot treniņus divas reizes nedēļā (4st.) un
izbraukumus uz sacensībām. Par papildus pienākumiem palielināt
trenera atalgojumu par Ls 105 (viens simts pieci latiem), tajā skaitā
darba ņēmēja nodokļi.
Attiecīgai summai trenera atlīdzībai līdz 2013.gada beigām izmantot
Nīcas novada sporta budžeta sadaļu.
Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīgais ir Nīcas novada domes sporta
metodiķis I.KALĒJS.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram A.ŠAKALAM.

1.

2.
3.
4.

11.
Par maksu Nīcas novada domes iestādēm par veļas mazgāšanu Sociālā
dienesta Sadzīves pakalpojumu punktā
1. Noteikt Nīcas novada domes iestādēm maksu par 1kg veļas mazgāšanu
(tajā skaitā žāvēšana un gludināšana) Nīcas novada domes Sociālā dienesta
Sadzīves pakalpojumu punktā LVL 1,40 jeb EUR 2,00 apmērā.
1kg veļas mazgāšanas+žāvēšanas+gludināšanas izmaksu aprēķins

1
2
3
4
5
6

IZMAKSAS
Ls/kg
Veļas mazgājamās mašīnas, žāvētāja un gludināmā ruļļa amortizācija un
remonts
0,25
Izdevumi par elektroenerģiju
0,35
Maksa par ūdeni
0,20
Pakalpojuma sniedzēja tarifs
0,20
Gludināšana
0,35
Žāvēšana
0,05
KOPĀ Ls 1,40
KOPĀ EUR

2,00

12.
Par sabiedriskā transporta reisiem uz Jūrmalciemu
1.
Pieņemt zināšanai Kurzemes plānošanas reģiona
Sabiedriskā transporta nodaļas izstrādāto maršrutu LiepājaJūrmalciems- Liepāja un tā reisus.
2.
3 mēnešu laikā pēc maršruta uzsākšanas izvērtēt tā
noslodzi un, aptaujājot tā lietotājus, izvērtēt nepieciešamās
izmaiņas reisos.

13.
Par Nīcas ciema katlu mājas siltuma devēja rekonstrukciju
Nīcas novada domes administrācija strādā pie jautājuma par Nīcas
ciema katlu mājas rekonstrukcijas, ir izstrādāts katlu mājas rekonstrukcijas
tehniski ekonomiskais pamatojums.
Galīgā lēmuma pieņemšanai sasaukt ārkārtas sēdi 28.10.2013.
14.
Par Nīcas novada Saistošiem noteikumiem Nr. 17 ‘’Grozījumi Nīcas
novada 30.07.2009. Saistošos noteikumos Nr. 1 „Nīcas novada
pašvaldības nolikums” ‘’
1 Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 17 ‘’ Grozījumi Nīcas novada 2009.
gada 30. jūlija saistošos noteikumos Nr. 1 ‘’Nīcas novada pašvaldības
nolikums’’ ‘’
15.
Par amata vietas izveidošanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot novada domē amata vietu „Iepirkuma speciālists“ , profesijas
kods 3323-01, 1 likme, alga 450.- Ls.

16.
Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam Vides
pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas
5.punktu un 2001.gada likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un

23.03.2004. MK noteikumiem Nr. 157. „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz
vidi stratēģiskais novērtējums” ,
DOME NOLEMJ:
1.Apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam Vides
pārskata galīgo redakciju, kura papildināta ar sabiedriskās apspriešanas
ietvaros saņemtajiem un institūciju atzinumos ietvertajiem ieteikumiem un
precizējumiem.
2.Veikt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam īstenošanas
novērtējumu un 2019. un 2024.gadā izstrādāt monitoringa ziņojumu un
iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā
3.Lēmuma izpildi uzdot Nīcas novada domes vides speciālistei.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Nīcas novada domes izpilddirektoram.

17.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 166
18.
Par darba koplīgumu
1. Darba koplīguma izstrādes sarunu vešanai izvirzīt četrus Nīcas novada
domes deputātus: Agri PETERMANI, R.LATVENU, Ivaru APINI un Sandru
PANKOKU.
19.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 18
‘’Grozījumi 2013. gada 28. janvāra Saistošos noteikumos Nr. 2
‘’Par 2013. gada budžetu’’ ‘’
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 18 ‘’Grozījumi 2013. gada 28. janvāra
saistošos noteikumos Nr. 2 ‘’ Par 2013. gada budžetu’’ ‘’ .

20.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamā īpašuma „Līvi” sadalīšanai
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 167.

21.
Par nekustamā īpašuma nodokli 2014.gadā Nīcas novadā
Par dzīvojamo māju palīgēku, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m 2,
neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli Nīcas novadā 2014.gadā
Pamatojoties likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1
punktu, , likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu,
DOME NOLEMJ:
Izdot saistošos noteikumus „Par dzīvojamo māju palīgēku, ja palīgēkas
platība pārsniedz 25 m2, neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli Nīcas
novadā” (pielikumā).
Par nekustamā īpašuma nodokli zemei Nīcas novadā 2014.gadā
Pamatojoties likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas
noteikumu 402.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 46.pantu,
DOME NOLEMJ:
1.Izdot saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli zemei
2014.gadā Nīcas novadā” (pielikumā).

