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Nīcas novada domes
2014.gada 14. jūlija sēdes protokols
_______________________________________
1.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata jautājumus par
nekustamiem īpašumiem:
nosaukuma un adreses piešķiršanu, par zemes ierīcības projektiem, par īpašuma
sadalīšanu , par zemes lietošanas mērķa maiņu , par lauku apvidus zemes piekritību
pašvaldībai, par īpašuma zemes nomu.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 103 līdz Nr. 108 ieskaitot

II.
Par zemes nomu
1.Pagarināt zemes nomas līgumu ar 4 personām par pašvaldības zemes nomu augļu un
sakņu dārza 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 atļauju iegūt īpašumā zemi
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, likuma ’’Par zemes
privatizāciju lauku apvidos’’ 28. un 30. pantiem,
DOME NOLEMJ:
2 personām izsniegt izziņas par atļauju Latvijas Republikā iegūt īpašumā
zemi un nostiprināt to zemesgrāmatā .
3.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izmantošanas izvērtēšanai izdotām izziņām
Akceptēt Komisijas pašvaldības
īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai
pirmpirkuma tiesībām.

pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem
izdotās
izziņas par atteikšanos no
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4.
Par ūdens un kanalizācijas tarifu maksas paaugstināšanu
1. Noteikt aukstā ūdens maksu par vienu m3 0.34 eiro ar šī gada 1.oktobri;
2. Noteikt kanalizācijas maksu par vienu m3 0.52 eiro ar šī gada 1.oktobri;
3. Komunālās pārvaldes vadītājam ar masu saziņas līdzekļu starpniecību informēt
iedzīvotājus par minēto lēmumu;
4. Līdz š.g.1.oktobrim sasaukt pakalpojuma saņēmēju informatīvu sapulci, tajā
iekļaujot jautājumu par Nīcas katlu mājas rekonstrukciju.
5. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
5.
Par sociālās mājas „Ārītes” uzturēšanās izmaksām
1. Noteikt īres maksu sociālajā mājā „Ārītes” 0.28 eiro par 1 kv.m. ar š. g.1.oktobri;
2. Komunālās pārvaldes vadītājam rakstiski informēt ‘’Ārīšu’’ mājas iedzīvotājus
par minēto lēmumu;
3. Uzdot Komunālās pārvaldes vadītājam š.g.septembra Nīcas novada domes
sēdē sagatavot lēmumu par īres maksas atvieglojumiem saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē īres maksas atvieglojumus sociālajā
mājā.
4. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
6.
Par Grīnvaltu ciema attīrīšanas iekārtu remontu
1. Piešķirt 4000.- EUR Grīnvaltu ciema kanalizācijas iekārtu remontam.
2. Pēc remontdarbu veikšanas risināt jautājumu par kanalizācijas un ūdens
piegādes pakalpojumu maksas noteikšanu/ pārskatīšanu.
3. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
7.
Par Nīcas novada domes telpu remontu
1. Piešķirt 3000.- EUR novada domes telpu remontam.
2. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
8.
Par Nīcas novada domes kāpņu telpu remontu
1. Piešķirt līdzekļus saskaņā ar tāmi novada domes kāpņu telpu remontam
2. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
9.
Par ielu mehāniskās slotas iegādi Nīcas novada domes komunālai pārvaldei
Priekšlikumu noraidīt, jautājumu skatīt gada nogalē, izvērtējot 2014. gada budžeta
ieņēmumus, vai 2015.gada budžeta prognozes.
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10.
Par zaru šķeldotāja iegādi Nīcas novada domes Komunālai pārvaldei
1. Piešķirt līdzekļus šķeldotāja iegādei, līdzekļus paredzot Komunālās pārvaldes
budžetā.
2. Izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
11.
Par finansējuma piešķiršanu nedzirdīgo sporta biedrībai „Liepava”
Ieskaitīt EUR 200,00 Nedzirdīgo sporta biedrības „Liepava”, reģ. Nr.
40008041897, Kr. Valdemāra ielā 43, Liepājā, kontā, ar mērķi – atbalstīt četru Nīcas
novada Otaņķu pagasta iedzīvotāju dalību dažāda mēroga sporta sacensībās
12.
Par elektrības pieslēgumu „Maisiņu” kapsētas kapličai
Jautājumu par elektrības pieslēgumu „Maisiņu” kapsētas kapličai skatīt 2015.gada
budžeta sakarā.
13.
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 109 līdz Nr. 110 ieskaitot
14.
Par darbinieku, kuru darbs saistīts ar riskiem, apdrošināšanu
1. Apdrošināt pret nelaimes gadījumiem 4 (četrus) pašvaldības darbiniekus, kuri
pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam:

15.
Par darba aizsardzības speciālista pakalpojuma apmaksu
Noteikt līguma summu par darba aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšanu EUR
320,00 (trīs simti divdesmit euro) mēnesī ar š.g. 1. jūliju.
16.
Par Saistošiem noteikumiem Nr.5.
‘’Nīcas novada kapsētu uzturēšana un izmantošana’’
Saistošo noteikumu nr. 4 ‘’ Nīcas
projektu apstiprināt .

novada kapsētu uzturēšana

un izmantošana’’

17.

Par maksu par pakalpojumiem par mirušo personu apbedīšanu
Jautājumu skatīt pēc tam, kad darbu būs uzsācis kapu pārzinis.

3

4

18.
Par medību koordinācijas komisiju
Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
1.Izveidot medību koordinācijas padomi sekojošā sastāvā:
a)Nīcas novada izpilddirektors A.Šakals
b)Valsts mežu dienesta pārstāvis
c)Lauku atbalsta dienesta pārstāvis
d) Nīcas novada domes zemes ierīkotāja S.Pļavniece ( komisijas sekretāre).
2. Apstiprināt koordinācijas padomes nolikumu (pielikumā).
19.
Par Saistošiem noteikumiem Nr.4.
‘’Par grozījumiem 2014. gada 22. janvāra saistošos noteikumos
Nr.2 ‘’Par 2014. gada budžetu’’ ‘’
Saistošos noteikumus Nr. 4 ‘’Par grozījumiem 2014. gada 22. janvāra
noteikumos Nr. 2 ‘’Par 2014. gada budžetu’’ ‘’ apstiprināt .

saistošos

20.
Par dzīvojamo telpu īres tiesību maiņu
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.111 līdz nr. 112 ieskaitot.
21.
Par video novērošanas sistēmu pilnveidi
1.Piešķirt līdzekļus saskaņā ar tāmi jaunas ieraksta sistēmas un kameru iegādei.
22.
Par papildus līdzekļiem Nīcas vidusskolai
Piešķirt Nīcas vidusskolai līdzekļus saskaņā ar tāmi klašu remontiem .
23.
Par nolikumu pasākumam ‘’Čiekurkauss 2014’’
Sporta spēļu „Čiekurkauss 2014’’ nolikumu apstiprināt.
24.
Par Nīcas novada pašvaldības darbinieku darba novērtēšanu
1. Nīcas novada domes komitejās iesniegto Nīcas novada pašvaldības
darbinieku darba novērtēšanas nolikuma projektu skatīt domes sēdē
pēc tā galīgās redakcijas izstrādes, arī kopā ar darbiniekiem, paredzot
nolikuma ieviešanu ar 2015.gadu.

4

5

25.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA atvaļinājumu
Piešķirt domes priekšsēdētājam atvaļinājumu 3 nedēļas no š.g. 15.jūlija
26.
Informatīvs ziņojums par
Nīcas ciema daudzdzīvokļu māju siltumnoturību

Informācija pieņemta zināšanai

27.
Informācija par iespējamo laivošanas skolu
Pašvaldībasā „Upeskrasti“ sadarbībā ar biedrību „BURA“

Informācija pieņemta zināšanai
28.
Par Pasaules koru olimpiādi
Piešķirt Nīcas vidusskolas 5.-10.klašu kora diriģentei naudas balvu par Nīcas
vidusskolas 5.-10.klašu kora iegūto Sudraba diplomu 8. Pasaules koru olimpiādē.
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