Nīcas novada domes
2011. gada 9. jūnija sēde
Protokols Nr. 9.
1.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumā ‘’Nikuļi’’
1.Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 59 .
2.
Zemes un īpašumu jautājumi

1. Nīcas novada dome izskata jautājumus, kas saistās ar nekustamo īpašumu adrešu
maiņām ,likvidēšanu, piešķiršanu, zemes platības precizēšanu, sadalīšanu un lietošanas mērķa
noteikšanu, zemes nomu, koku un krūmu izciršanu zemes platībās.
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 2 līdz Nr. 96 ieskaitot
2. Par zemes nomu
Slēgt nomas līgumus uz četriem gadiem ar divām personām par pašvaldības zemes nomu.
Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības,
- 22% PVN.

3.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību
uz nekustamiem īpašumiem izvērtēšanai
izdotām izziņām pirmpirkuma jautājumos
1. Akceptēt Nīcas novada domes izziņu Nr. 3-10/126 par atteikšanos no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu ‘’Daumanti’’.

4.
Par mācību piederumu iegādi
Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas
1. klases skolēniem
1. Uzsākot 2011./2012.m.g., Nīcas vidusskolas un Rudes pamatskolas 1.klases skolēnu
vajadzībām no sociālai nodrošināšanai paredzētiem līdzekļiem iegādāties mācību
līdzekļus 15.- Ls apmērā katram skolēnam.
5.
Par degvielas normu Nīcas novada domes
autobusam VW CRAFTER ,reģ. Nr. HP 576
1. Sakarā ar to ,ka automašīnas VW Crafter dzinēja piebraukšanas-piedilšanas procesā mainās
degvielas patēriņa daudzums, noteikt degvielas normu pēc faktiski nobrauktā līdz turpmākam
lēmumam.
6.
Par izmaiņām Nīcas novada Nīcas pagasta
Bērnu un ģimenes lietu komisijā
1. Atbrīvot Airu KLAMPI no Nīcas novada Nīcas pagasta Bērnu un ģimenes lietu
komisijas locekles pienākumiem.
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8.
Par Nīcas novada skolu 9. klašu skolēnu
un 12. klases absolventu apbalvošanu
1. Ar balvu ‘’Nīcas cerība’’ apbalvot Nīcas vidusskolas 12. klases alsolventi Eviju OTAŅĶI,
pasniedzot naudas balvu 100.- Ls apmērā.
2. Ar atzinību ‘’ Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomām ‘’ apbalvot Nīcas
vidusskolas 12. klases absolventus: Antru PRIEDIENU, Mārci KOZULI, Santu SMIRNOVU un Līvu
PAULAUSKU, pasniedzot naudas balvas 30.- Ls apmērā katram.
3. Ar piemiņas veltēm apbalvot :
3.1. Nīcas vidusskolas 9.klases skolēnus Liānu URBĀNI, Anniju ĶEPALI, Lieni ROZI,
Annu Anniju JUHŅEVIČU, Ulriku ALDERMANI, Betiju JUŠĶEVICU un Santu MAĻIKU, pasniedzot
piemiņas veltes- grāmatas,
3.2. Rudes pamatskolas 9.klases skolēnus Zani SILENIECI, Rūtu SPRIEDĒJU, Martu
MOKORENKO, Aivu KUPŠI, pasniedzot piemiņas veltes – grāmatas.
9.
Par biedrības „Liepājas rallija komanda” iesniegumu
1. Atbalstīt Latvijas čempionāta rallijā un Somijas Ford Fiesta kausa izcīņas posma
autorallijā „Kurzeme 2011” ātrumposma norisi 2011.gada 27.augustā pa Nīcas novada Nīcas
pagasta ceļiem ( maršruts tiks precizēts).
10.
Par sporta nodarbību vadītāju
1. Slēgt uzņēmuma līgumu ar Ingaru KALĒJU par sporta nodarbību vadīšanu bērniem
Rudes stadionā laika posmā no 13. 06.2011. līdz 31.08.2011.
2. Par darbu noteikt samaksu 30,00 Ls mēnesī pēc nodokļu nomaksas .
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdod Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājai A.VEIDELEI.

11.
Par Nīcas novada Sociālā dienesta vadītāju
1. Apstiprināt par Nīcas novada Sociālā dienesta vadītāju Inesi LAPIŅU.
2. Darba līgumā paredzēt, ka Sociālā dienesta vadītāja uzsāk pildīt darba pienākumus ar
2011.gada 1.jūliju.
12.
Par izmaiņām amatu sarakstā un mēnešalgu noteikšanā
1. Palielināt speciālistes uzņēmējdarbības jautājumos likmi no 0,75 uz 1,0
2. Noteikt mēnešalgu uzņēmējdarbības speciālistei par 1,0 likmi – Ls 399.-.
3. Likvidēt vienu attīrīšanas stacijas dežuranta amata vietu ar 2011.gada 10.jūliju.
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4. Noteikt mēnešalgas ar 2011. gada 1. jūliju:
1.1. Attīstības nodaļas vadītājai Ls 579,1.2. Sociālā dienesta vadītājai Ls 510,1.3. Bāriņtiesas priekšsēdētājai – 490.- Ls.

13.
Par Nīcas novada Nīcas bāriņtiesas vadītājas atbrīvošanu no amata
1. Atbrīvot Nīcas novada Nīcas bāriņtiesas priekšsēdētāju Airu KLAMPI no bāriņtiesas
priekšsēdētājas amata pienākumu pildīšanas ar 2011.gada 20.jūniju.
2. Nīcas novada Nīcas bāriņtiesas loceklei Dairai EGLĪTEI līdz turpmākam veikt Nīcas
novada Nīcas bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumus.
3. A.KLAMPEI Nīcas novada Nīcas bāriņtiesas dokumentāciju ar pieņemšanasnodošanas aktu nodot D.EGLĪTEI.
14.
Par konkursa „Sakoptākā Nīcas novada viensēta“
2011.gada nolikumu
1. Konkursa ‘’SAKOPTĀKĀ NĪCAS NOVADA VIENSĒTA ‘’ 2011. gada nolikumu apstiprināt .
15.
Par Nīcas novada domes autotransporta izmantošanas izmaksām
1.Noteikt šādu samaksu par Nīcas novada autotransporta izmantošanu ( par 1km bez PVN):
Nr.

Autotransporta veids

Maksa(Ls)

1
2
3
4
5
6

Autobuss FJ5349
Autobuss HN7385
Autobuss HP576
Automašīna Sharan
Automašīna Golf
Autobuss HE 9822

0.62
0.78
0.52
0.27
0.12
0.43

2.Noteikt šādu samaksu Nīcas novada autobusiem par 1km, ja tos izmanto skolēnu ekskursijām
(bez PVN):
npk

Autotransporta veids

Maksa(Ls)

1
2

Autobuss HN7385
Autobuss HP576

0.34
0.22
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16.
Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
telpu remontu
1. Akceptēt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta telpu remontu 3578,79 Ls apmērā,
1078,79 Ls piešķirot no neparedzētiem izdevumiem.

17.
Par novērošanas sistēmas videokameru

1. Iegādāties novērošanas sistēmas videokameru par 483.10 Ls, līdzekļus piešķirot
no neparedzētiem izdevumiem.
18.
Par klašu telpu remontu Rudes pamatskolā

1. Veikt remontu Rudes pamatskolas 3(trīs) klašu telpās sākumskolas klašu telpu
iekārtošanai par summu 4955,35 Ls, līdzekļus piešķirot no neparedzētiem izdevumiem.
19.
Par Nīcas novada Nīcas lauku ambulances nolikumu
1. Nīcas novada Nīcas lauku ambulances Nolikumu apstiprināt .
20.
Par Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādi
1. Uzsākt Nīcas novada teritorijas plānojuma izstrādi.
2. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Nīcas novada domes teritorijas
plānotāju E.KALĒJU.
3. Apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānojuma darba uzdevumu ( pielikumā)
4. Apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānojuma plānoto izstrādes laika grafiku (pielikumā)
5. Noteikt rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņu no 2011.gada 27.jūnija
līdz 2011.gada 22.augustam.

21.
Par metāllūžņiem un mazuta tvertnēm
1.Pārdot atklātā izsolē 36 tonnas metāllūžņus, 8 mazuta tvertnes ar 100 tonnām mazuta
atlieku.
2. Noteikt izsoles sākuma cenu LVL 8000 (astoņi tūkstoši latu).
3.Noteikt izsoles soli LVL 50 (piecdesmit lati).
4.Apstiprināt izsoles komisiju:
4.1. Andrejs Šakals
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4.2.Anda Veidele
4.3.Līga Roga
5. Par komisijas priekšsēdētāju apstirināt Andreju Šakalu
6. par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Ināru Avotiņu.

22.
Par metāllūžņu, mazuta tvertņu izsoles nolikumu
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Metāllūžņi un mazuta tvertnes” izsoles
noteikumus.
2. Noteikt izsoles datumu – 2011.gada 11.jūlijā plkst. 14.00 Nīcas novada domes 14.
kabinetā.
3. Izsludināt izsoli Latvijas Vēstnesī un Nīcas novada informatīvajā izdevumā.

23.
Par A.Petermaņa atvaļinājumu
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam A.PETERMANIM neizmantotā atvaļinājuma daļu divas
kalendārās nedēļas no 2011.gada 27.jūnija līdz 10.jūlijam (ieskaitot) .
2. Piešķirt domes priekšsēdētājam A.PETERMANIM neizmantotā atvaļinājuma daļu divas
kalendārās nedēļas no 2011.gada 18.jūlija līdz 31.jūlijam (ieskaitot) .

24.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieka
Jāņa OTAŅĶA darba pienākumiem
1. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 25. panta 1. daļu un saskaņā
ar Nīcas novada domes Nolikuma 2.4. punktu, noteikt, ka priekšsēdētāja vietnieks Jānis
OTAŅĶIS novada domes priekšsēdētāja Agra PETERMAŅA atvaļinājuma laikā, t.i. no š.g. 27.
jūnija līdz 10. jūlijam ieskaitot un no š.g. 18. jūlija līdz 31. jūlijam ieskaitot, izpilda novada domes
priekšsēdētāja darba pienākumus.
25.
Par Airas KLAMPES iesniegumu un
Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisiju
1. Izbeigt Politiski represētās personas statusa piešķiršanas komisijas darbību.

26.
Par aizņēmuma atgriešanu Valsts kasei
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2011.gada jūnijā Valsts kasē dzēst aizņēmumu LVL 11 768,87( vienpadsmit tūkstoši septiņi
simti sešdesmit astoņi lati 87 santīmi), kas ekvivalenti EUR 16 745,59 (sešpadsmit tūkstoši
septiņi simti četrdesmit pieci eiro un 59 centi) apmērā pēc Latvijas Bankas kursa 1EUR =
0.702804 LVL, (līgums ar Valsts kasi Nr. A2/1/10/206 no 30.03.2011. par Nīcas kultūras nama
rekonstrukcijas īstenošanas projektu).
27.
Par projekta „Sadzīves pakalpojumu punkta izveide
sociālā riska grupu vajadzībām Nīcas novadā” priekšfinansējumu
Priekšfinansējumam iztrūkstošo summu LVL 9 307,37 ( deviņi tūkstoši trīs simti septiņi lati 37
santīmi), paredzēt no 2011.gada budžetā plānotā aizņēmuma atmaksas pamatsummas LVL
14 890 ( četrpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit lati) projektam „Otaņķu siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcijas īstenošana”.
28.
Par projekta „Nīcas novada jauniešu
brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana”
priekšfinansējumu
Priekšfinansējumam iztrūkstošo summu LVL 5 560,29 ( pieci tūkstoši pieci simti sešdesmit lati
29 santīmi, paredzēt no 2011.gada budžetā plānotā aizņēmuma atmaksas pamatsummas LVL
14 890 ( četrpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit lati ) projektam „Otaņķu siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcijas īstenošana”
29.
Par projekta „Nīcas novada kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi” priekšfinansējumu
Priekšfinansējumam iztrūkstošo summu LVL 3 170,40 ( trīs tūkstoši viens simts
septiņdesmit lati 40 santīmi, paredzēt no 2011.gada budžeta līdzekļiem, jo 2011.gada četru
mēnešu ieņēmumu plāns tiek pildīts sekmīgi 41% ( plānoto 33%) apjomā un izdevumu plāns 32 %
apjomā.
30.
Par novada ceļu grantēšanu
Ceļa nosaukums

Atrašanās vieta

Žagariņi - Ērgļi

Nīcas pagasts,
Bernāti
Nīcas pagasts,
Jūrmalciems
Otaņķu pagasts
Nīcas pagasts,
Kalnišķi

Stēķi - Oši
Lini - Vārnas
Krustceļi Būvmeistari

Grantējamā posma
garums
0,6 km

Grants daudzums

0,2 km

20 m3

0,2 km
0,4 km

50 m3
200 m3

Kopā:
Aprēķinātās izmaksas – 6000 Ls.
1. Akceptēt minēto ceļu grantēšanu par summu 6000,- Ls.
Apmaksai izmantot ceļu uzturēšanai paredzētos līdzekļus.

90 m3

360 m3

7

31.
Par finansējumu Nīcas novada dārzu bukletam
1. Piešķirt no neparedzētiem līdzekļiem 1227. Ls Nīcas novada dārzu kataloga izgatavošanai.

32.
Par Nīcas novada bāriņtiesas izveidošanu
1. Ar 2011. gada 30. jūniju izbeigt Nīcas novada Nīcas bāriņtiesas un Nīcas novada Otaņķu
bāriņtiesas darbību.
2. Izveidot Nīcas novada bāriņtiesu ar 2011.gada 1. jūliju.
3. Nīcas novada Bāriņtiesas sastāvā ievēlēt trīs bāriņtiesas locekļus no Nīcas pagasta un divus
bāriņtiesas locekļus no Otaņķu pagasta.
4. Publicēt informāciju par Nīcas novada bāriņtiesas izveidošanu un tās darbības teritoriju
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis“.
5. Nīcas novada domes sekretārei divu nedēļu laikā elektroniski paziņot Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijai un Tieslietu ministrijai par Nīcas novada bāriņtiesas izveidošanu.
33.
Par Nīcas novada bāriņtiesas nolikumu
1. Nīcas novada bāriņtiesas nolikumu apstiprināt.
34.
Par BIO tualetēm
1. No pašvaldības speciālā budžeta dabas resursu nodokļa piešķirt 500.- Ls 3(trīs) BIO tualešu
nomai un apkalpošanai Bernātos un Jūrmalciemā trīs vasaras mēnešos.

35.
Par dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātiem
Apstiprināt Nīcas novada domes nekustamā īpašuma ‘’Beitiņi’’ dzīv. Nr. 6 , Nīcas pag., Nīcas
novads, LV-3473, izsoles protokolu.
36.
Par Nīcas tradīciju dienu nolikumu
Nīcas tradīciju dienu nolikumu apstiprināt .

