Nīcas novada domes
2015.g.9. februāra sēde
(protokols Nr. 2)
__________________________________________
1.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus: par nosaukumu un
adrešu maiņu, par īpašumu sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu, par zemes
ierīcības projektu izstrādi un apstiprināšanu, par īpašumu atsavināšanu, par 2014.g.
domes lēmuma grozīšanu , par īpašuma pieņemšanu īpašumā.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par , pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.31 līdz Nr. 40.
II.
Par zemes nomu
1. Iznomāt pašvaldībai piederošus zemes gabalus 9 personām bez apbūves tiesībām
uz četriem gadiem saskaņā ar grafiskiem pielikumiem mazdārziņu un lauksaimniec ības
vajadzībām pielikumu.
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības,
- 21% PVN.
3. Uzdot zemes lietu speciālistei viena mēneša laikā noslēgt zemes nomas līgumus.
2.
Par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem 11.01.2015. vētras seku
likvidēšanai Nīcas novada Saules ielā 2 jumta seguma remontam
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
2
novēršanas likuma 6. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu,
atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret 1 (R.LATVENS), atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.
Piešķirt 15247,56 EUR vētras seku likvidēšanai – daudzdzīvokļu mājas
Saules ielā 2, Nīcā kopīpašuma daļai - jumta seguma atjaunošanas darbiem.
2.
Domes juristei sagatavot vienošanos, ko Nīcas novada dome slēdz ar
katru Saules ielas 2 Nīcā, daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieku, par ārkārtas
jumta seguma atjaunošanas izmaksu atlīdzināšanu Nīcas novada domei viena
gada laikā no vienošanās noslēgšanas brīža.
2
3.
Dome, proporcionāli īpašumā esošo dzīvokļu platībai (159,90 m ) sedz
daļu no jumta remonta darbu izdevumiem EUR 2767,87 apmērā, kas jau iekļauti
lēmuma 1.punktā norādītajā summā.
4.
Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
3.
Par dzesētavu nodošanu mednieku biedrībām ar patapinājuma līgumu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, atklāti balsojot,
ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ:

1.

Apstiprināt

noslēgto

patapinājuma

līgumu

ar

mednieku

biedrību

Kalnišķu mednieku kopa reģ.Nr.40008051838 uz 5 gadiem.
2.

Apstiprināt noslēgto patapinājuma līgumu ar mednieku biedrību Otaņķu

mednieku klubs reģ.Nr.40008038261 uz 5 gadiem.

4.
Par grozījumiem Nīcas vidusskolas nolikumā
un iekšējās kārtības noteikumos
I.
Grozījumi Nīcas vidusskolas Nolikumā
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 9
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Grozījumus Nīcas vidusskolas Nolikumā apstiprināt.

II.
Grozījumi Nīcas vidusskolas Iekšējās kārtības noteikumos
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:

21. pantu, atklāti balsojot, ar 9

Saskaņot grozījumus Nīcas vidusskolas Iekšējās kārtības

noteikumos.

5.
Par veselības apdrošināšanas polisēm
Pamatojoties uz ,,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma” 37.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ:
1.Apdrošināt Nīcas novada domes Sociālā dienesta darbiniekus: sociālās
palīdzības organizatori, 2 sociālas darbinieces, sociālā dienesta vadītāju, aprūpētāju, un
Bāriņtiesas priekšsēdētāju, izvēloties apdrošināšanas pamatpolisi.

6.
Par Nīcas novada domes pašvaldības
‘’Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtības nolikuma’’ apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9
balsīm par, pret nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ:
1.
Apstiprināt nolikumu ‘’Nīcas novada domes pašvaldības ceļu fonda
pārvaldīšanas kārtība’’ (pielikumā).
2.
Saskaņā ar minētā nolikuma
punktu 2.2.1. grāmatvedībai izveidot
Nīcas novada domes valsts mērķdotāciju naudas līdzekļu kontu, kurā tiks
ieskaitīti valsts mērķdotāciju līdzekļi pašvaldību autoceļiem (ielām).
3.
Izpildi kontrolēt izpilddirektoram.
7.
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību nodošanu apakšīrē
Pamatojoties uz iesniegumu un likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 17., 18., 19.,
20. un 22.pantiem un konstatētajiem faktiem, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 41.
8.
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2015. gadā
Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par prêt nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.42.
9.
Par Nīca novada biedrības
„Bārtas upes radošā apvienība” iesniegumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,atklāti bals ojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Atbalstīt biedrības „Bārtas upes radošā apvienība” (Reģ.nr. 40008205421)
Latvijas vides aizsardzības fondā iesniegtā projekta „Latvijas nacionālie dabas simboli”
plānotās

vasaras

bērnu

nometnes

„Latvijas

nacionālie

dabas

simboli”

ietvaros

organizētās ekskursijas 3 dažādos maršrutos ar kopējo garumu ne vairāk kā 300km,
piešķirot novada domes īpašumā esošu autobusu.

10.
Par līgumu ar biedrību „Nīcas novada attīstības biedrība”
Pamatojoties uz „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma” 5.panta 5.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:

1. Nodot

biedrībai

„Nīcas

novada

attīstības

biedrība”,

gabalu „Piestātne” (kad. Nr. 6478 019 0296) 0.08 ha
atrodošos

reģ.nr.

40008206925,

zemes

platībā (kad.vērtība 650.49 .EUR) un uz tā

objektus- vinču un sarga būdu Jūrmalciemā,

Nīcas

pagastā, Nīcas novadā,

bezatlīdzības lietošanā ar termiņu uz 7 gadiem, t.i., līdz 2022.gada 8.februārim.

2. Noslēgt līgumu ar biedrību „Nīcas novada attīstības biedrība”, reģ.nr. 40008206925, par zemes
gabala „Piestātne” (kad. Nr. 6478 019 0296) 0.08 ha

un uz tā atrodošos objektus- vinču un

sarga būdu, Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, nodošanu biedrībai bezatlīdzības
lietošanā ar termiņu uz 7 gadiem, t.i., līdz 2022.gada 8.februārim.

3. lēmuma 1.punktā minētā īpašuma nodošanas nepieciešamība un lietderība biedrībai izriet no
biedrības statūtiem, biedrība ir piesaistījusi ārējo finansējumu ar mērķi esošo vinču un sarga būdu
labiekārtot.

4. nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis - tūrisma objekta labiekārtošana, kā arī
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.daļā (gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana); 5.daļā
(rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai
u.c.); 10.daļā (sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā) noteikto funkciju
īstenošana.

5. Līgumu par zemes gabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā apstiprināt.
11.
Par Nīcas novada domes
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41. panta pirmās
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daļas 4.punktu, 61.pantu, likuma ”Par zemes privatizācijas lauku apvidos” 30. panta pirmo daļu,
Nīcas novada Dome nolemj:
Izveidot Nīcas novada domes Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju piecu locekļu
sastāvā.
1.

Par komisijas locekļiem ievēlēt:
Domes juristi I.Tumaščiku,
Teritorijas plānotāju E.Kalēju,
zemes lietu speciālisti S.Pļavnieci,

Nīcas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju I.Jākobsoni,
Speciālisti personāla jautājumos Z.Auzu.
2.

Apstiprināt Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikumu (pielikumā).

3.

Komisijas locekļu atlīdzību par darbu apstiprināt.

12.
Par zemes ierīcības projektu izstrādi
īpašumam „Sīļi” Klampju ciemā,
Nīcas pagastā, Nīcas novadā
Nīcas novada dome izskata jautājumu par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam ‘’Sīļi’’.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 43.
13
Par nekustamā īpašuma „Jaunsmāģi”
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu
Nīcas novada dome izskata

jautājumu

par īpašuma ‘’Jaunsmāģi’’ sadalīšanu

un jauna

nosaukuma piešķiršanu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 44.
14.
Par Nīcas novada domes deputāta R.Kalēja iesniegumu
1

Izvērtējot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8. panta 5.daļu,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
1

amatpersonu darbībā” 7.panta 5.daļas 4.punktu, 8. panta 5.daļu, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret
nav, atturas nav,(R.KALĒJS balsošanā nepiedalās),
DOME NOLEMJ:
Atļaut Nīcas novada domes deputātam Raivim KALĒJAM savienot Nīcas novada domes
deputāta pienākumu veikšanu ar vecākā referenta amata pienākumu veikšanu Latvijas Republikas Ārlietu
ministrijas Eiropas departamenta Vispārējo lietu nodaļā.

