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Nīcas novada domes
2014. gada 12. maija sēde
____________________________________
1.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata
zemes un īpašumu
jautājumus:
nekustamo īpašumu adrešu maiņu, par īpašumu sadalīšanu – ‘’Lankas Jēkuļi
2’’, ‘’Jaunie Rukši’’, par īpašuma ‘’Tilts pār Bārtu a/c V1222 Nīca-OtaņķiGrobiņa 1,40 km’’ nodošanu valsts īpašumā, par koku un krūmu izciršanu
īpašumos ‘’Puķukalni’’, Reiņu ielā 13/14 un Otaņķu pagastā, par būvju
publiskās apspriešanas rezultātiem īpašumā ‘’Dienvidi’’.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 74 līdz Nr. 82 ieskaitot .
II.
Par zemes nomu
1.Pagarināt zemes nomas līgumus ar 6 personām
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 detālplānojumu

par pašvaldības zemes

Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 83 .
3.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem
īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdotām izziņām
Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem
īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no
pirmpirkuma tiesībām.
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4.
Par caurtekas nomaiņu un taciņas izbūvi Bārtas ielā
Piešķirt gājēju celiņa no Bārtas ielas iekšpagalma uz Kultūras namu
atjaunošanai un caurtekas nomaiņai 5550.- EUR bez PVN, līdzekļus paredzot
no cirsmu izsoles naudas.
5.
Par Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Spārīte’’
vadītājas D.EGLĪTES iesniegumu
1. Akceptēt Nīcas novada PII ‘’Spārīte’’
vadītājas D.EGLĪTES
lēmumu par PII slēgšanu uz laiku vasaras mēnešos :
1.1. no 02.06.2014. līdz 01.08.2014. slēgt 1-3 gadus veco bērnu
grupu sakarā ar remontu šīs grupas telpās,
1.2. no 30.06.2014. līdz 01.08.2014. slēgt visas grupas sakarā ar
remontdarbiem un darbinieku atvaļinājumiem.

6.
Par izziņām
‘’Par iztikas minimumu vienam iedzīvotājam’’
Uztura līguma slēgšanas gadījumos nepieciešamajā izziņā ‘’Par
iztikas minimumu vienam iedzīvotājam’’ viena
Nīcas novada
iedzīvotāja iztikas minimumu norādīt 171.- euro.
7.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 84 .

8.
Par Zemkopības Ministrijas Valsts meža dienestam piederošā zemes
gabala daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā
Risināt jautājumu par Zemkopības Ministrijas Valsts meža dienestam
piederošā zemes gabala daļas „Mežgari”, kadastra numurs 64780100189,
iegūšanu pašvaldības īpašumā.
9.
Par Nīcas Mūzikas skolas līdzdalību jauno pianistu konkursam festivālam
„Terra musica” Lietuvas pilsētā Druskininkos
Piešķirt Nīcas mūzikas skolas komandējumu izdevumiem 320 EUR (207 EUR
No cirsmu izsoles, 113 no neparedzētiem līdzekļiem).
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10.
Par Nīcas novada domes grāmatvedības uzskaites
un gada pārskatu par 2013.gadu
Nīcas novada domes grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu par
2013.gadu apstiprināt.
11.
Par nekustamā īpašuma „Piestātne” nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Jautājums tiek noņemts no balsošanas, jo vēl jātiekas un jārunā ar Jūrmalciema zvejniekiem.

12.
Par projektēšanas uzdevumu
Nīcas ciema katlumājas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei
Projektēšanas uzdevumu Nīcas ciema katlumājas rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrādei apstiprināt (pielikumā).
13.
Par Nīcas vidusskolas iesniegumu
Piešķirt Nīcas vidusskolai 4719,00 EUR no neparedzētiem līdzekļiem tehniskās
dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai Nīcas vidusskolas zāles un
palīgtelpu vienkāršotajai renovācijai.
14.
Par Jūrmalciema tekoņu
Piešķirt 2000 EUR Apšuleju- Janīšu tekoņas caurtekas atjaunošanai apmēram
50 m garumā no neparedzētiem līdzekļiem.

15.
Par pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte”
papildu finansējuma pieprasījumu
Piešķirt 6730 EUR Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Spārīte”, līdzekļus paredzot no cirsmu izsoles naudas.

16.
Par Otaņķu pagasta iedzīvotāju iesniegumu par Zvaņu kapiem
Piešķirt EUR 500 Zvaņu kapu izvadīšanas paaugstinājuma izbūvei no
neparedzētiem līdzekļiem.

