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Nīcas novada domes
2012. gada 12. jūlija sēde

Par Nīcas novada domes 2011. gada publisko pārskatu
1. Nīcas novada domes 2011. gada publisko pārskatu apstiprināt.

Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata jautājumus par īpašumu adrešu maiņu un
piešķiršanu 60 īpašumiem, par zemes lietošanas mērķa maiņa īpašumam ‘’Dižkurši’’,
par īpašumu ‘’Pļavmalas’’(Otaņķu pag.), ‘’Jaunrasas’’ un ‘’Piņķi’’ sadalīšanu , par
nomas līgumu pagarināšanu zemes vienībām ‘’Jaunsermoļi’’, ‘’Mazbokumi’’, par
būvniecību īpašumā ‘’Jaunās Kamenes’’ par domes iepriekš pieņemtā lēmuma
attiecībā uz īpašumiem ‘’Bernātu Dziļlejas’’ un ‘’Dzirenes’’ grozīšanu un par papildus
finasējuma
piešķiršanu
Nīcas pašvaldībai
piekritīgo zemju
nostiprināšanai
zemesgrāmatā.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktus no Nr. 121 līdz Nr. 130 (pielikumā).
II.

Par zemes nomu
1.Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar personu I.S. par pašvaldības zemes
(kadastra Nr. 6478 010 0187) daļas nomu, 750 kv.m. ha platībā mazdārziņa
vajadzībām.
2.Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:
- NIN - 1,5% no kadastrālās vērtības,
- Nomas maksa – 0,5% no kadastrālās vērtības,
- 21% PVN

Par detālplānojumiem
Nīcas novada domes izskata
jautājumus par
īpašumu ‘’Vilciņi’’,
‘’Dziļlejas’’,’’Baštiki’’, ‘’Ramuma ‘’, ‘’Rietumieši’’, ‘’Jūrmalciema krasta novērošanas
punkts’’ detālplānojumiem, kā arī saistošos noteikumus Nr.17.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 131 līdz Nr. 135 ieskaitot (pielikumā).
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Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izmantioāns izvērtēšanai izdotām izziņām
Akceptēt komisijas
pirmpirkuma tiesībām.

izdotās

izziņas

par pašvaldības

atteikšanos

Par mobilo telefonu sarunu limitiem
Darba telefonu sarunu limiti:
Darbinieka
uzvārds, vārds
Diāna ANSULE

Amats
Pieaugušo izglītība

Telefona
numurs
2780O437

Sarunu limits
/Ls/
8.-

Aivars PICKAINIS

Policija

2O378038

5.-

Diāna ANSULE

Jūrmalciema
sabiedriskais centrs

26673353

5.-

Ainars SĪKLIS

Lauksaimniecības
konsultants

286O406O

5.-

Inese ĢIRNE

Mrāmatvedība
/kopējais/

26620428

5.-

Evita KALĒJA

Nemes dienests
/kopējais/

25425041

5.-

Inese ĢIRNE

Malv.grāmatvede

28656038

5.-

Oskars DEJUS

Būvvalde

278637O2

5.-

Liene OTAŅĶE

Attīstības nodaļa

27827O28

5.-

DOME NOLEMJ:
1. Telefonu sarunu limitus apstiprināt.
Par izmaiņām
Jaunatnes lietu komisijā
1. No komisijas sastāva izslēgt Dinu MRUNDMANI,
2. Komisijas sastāvā apstiprināt Ingus PTQLU.

no
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Par ralliju ‘’Kurzeme 2012’’
1. Atļaut biedrībai ‘’Liepājas Rallija Komanda’’ š.g. 25. augustā
Nīcas
teritorijā ceļa posmu Reiņu gals – Slamsti iekļaut ātrumposma norisei.

novada

Par papildus līdzekļiem pirmsskolas izglītības iestādei ‘’Spārīte’’
1. Piešķirt papildus finansējumu 2000.- Ls apmērā pirmsskolas izglītības iestādei
‘’Spārīte’’ zāles renovācijai.
Par iestādes ‘’ Nīcas novada pašvaldības policija ‘’ veidlapu
1. Iestādes ‘’ Nīcas novada pašvaldības policija’’ veidlapu apstiprināt.

Par līgumu un mācību maksu futbola grupā
Atstāt spēkā līgumu redakciju ar vecāku līdzmaksājumu 10.- Ls mēnesī mācību
gada laikā.
Par darbinieku apdrošināšanu
Pamatojoties uz RValsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likumaS 37.panta pirmo daļu, kurā teikts ka, obligāti apdrošina darbinieku
veselību pret nelaimes gadījumiem, ja šie darbinieki ir pakļauti reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam,
DOME NOLEMJ:
1. Apdrošināt pret nelaimes gadījumiem pašvaldības darbiniekus:
- policistu Raivi TapiņuT
- policistu Aivaru Pickaini (uz laiku 2 mēneši)T
- ugunsdzēsēju Māri DreižiT
- ugunsdzēsēju Kārli Dreiži.
2. Veikt apdrošināšanu firmā BTA par apdrošināšanas summu vienai personai uz
gadu Ls 41,21 (četrdesmit viens lats 21 santīms).

Par grozījumiem
‘’ Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes nolikumā’’
Pamatojoties uz likuma RPar pašvaldībāmU 41. panta 1.daļas 2. punktu un, sakarā
ar to, ka Otaņķu pagasta pārvaldē vairs netiek veikta civilstāvokļu aktu reVistrācija,
reVistru atjaunošana un grozīšana, kā arī netiek atkārtoti izsniegtas laulības, dzimšana
un miršanas apliecības,
DOME NOLEMJ:
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Izdarīt 200O. gada 30. jūlija Nīcas novada domes sēdē apstiprinātajā Nīcas
novada Otaņķu pagasta pārvaldes nolikumā šādus grozījumus:
1. izslēgt 5.5. punktuT
2. aizstāt 4.punktā vārdu RCentramU ar RPagasta pārvaldeiU.
Par apgaismojumu autobusa pieturās
Saskaņā ar iedzīvotāju un deputātu ierosinājumu par apgaismojuma uzstādīšanu
Mrīnvaltu, Pērkones, Jūrmalciema, Nīcas
un Bernātu autobusu pieturās par
pašvaldības līdzekļiem, kā reālākais un lētākais veids varētu būt kombinēto gaismekļu
uzstādīšana, kas darbojas uz saules un vēja enerViju, un kuri neprasa pieslēgšanos
kopējam elektrības tīklam. Tika veikta šo gaismekļu cenu apzināšana. Aptuvenās
izmaksas vienai laternai varētu būt ap 2500 latiem, kas sastāda to iegādi un
uzstādīšanu.

DOME NOLEMJ:
1. Akceptēt apgaismojuma ierīkošanu 5 (piecās) autobusa pieturās.
Par izmaiņām amatalgā
Kopš 2012. gada 1. marta Nīcas novadā darbu ir uzsācis psihologs. Ar 08.02.
2012. domes sēdes lēmumu tika noteikta amatalga Ls 340,- .
Algas palielinājumam iespējams izmantot ietaupītos līdzekļus, kuri bija paredzēti
sociālajam pedagogam. Pāds darbinieks darbu uzsāks tikai ar 1. septembri.
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt amatalgas likmi novada psihologam Ls 3OO,- ar 2012. gada 1. augustu.
Par sociālo pabalstu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 136 .
Par īres un komunālo maksājumu parādu piedziņu
brīdinājuma kārtībā
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.137 līdz Nr. 142 ieskaitot.
Par papildus finansējumu Rudes pamatskolas tualešu remontam
1. Piešķirt papildus finansējumu Rudes pamatskolas tualešu remontam 2611 Ls
no neparedzētiem līdzekļiem.
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Par pabalstiem ārkārtas situācijā
P.g. 7.jūlijā Nīcas novadu pārsteidza kārtējā dabas stihija, ļoti spēcīgs negaiss - vējš,
krusa un lietus, kas ievērojamus postījumus nodarīja gan dzīvojamām mājām, saimniecības
ēkām un siltumnīcām, sējumiem.
Pamatojoties uz likuma RPar pašvaldībāmU 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
Piešķirt vienreizēju pabalstu 200,- Ls apmērā katram ārkārtas situācijā cietušo 6 (sešu)
saimniecību pārstāvjiem.

Par SIA „Piejūra energy” un SIA „Ecofert” iesniegumiem
Pieņemt zināšanai SIA RPiejūra energWU ierosinātās izmaiņas koVenerācijas
stacijas būvniecības projektā, kuras paredz izejvielu laukuma palielināšanu un
atteikšanos no vienas izstrādātās masas lagūnas.

Par Nīcas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
Pamatojoties uz likuma RPar pašvaldībāmU 14. panta otrās daļas 1. punktu,
21.panta 3.un5.punktu, 61.pantuT XTeritorijas attīstības plānošanas likumaX 20.pantu,
22.panta 1.,2.,3.,daļām, pārejas noteikumu 7.punktuT R Attīstības plānošanas sistēmas
likumsU 6.panta ceturtā daļu, 8.pantuT RTeritorijas attīstības plānošanas likumaU 11., 12.,
21., 22.pantiem,
DOME NOLEMJ:
1. Uzsākt Nīcas novada ilgtermiņa attīstības stratēVijas 2014. – 2030.gadam
izstrādi.
2. Uzsākt Nīcas novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādi.
3. Apstiprināt Nīcas novada ilgtspējīgas attīstības stratēVijas 2014. – 2030.gadam
izstrādes darba uzdevumu.
4. Apstiprināt Nīcas novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes
darba uzdevumu.
5. Apstiprināt attīstības plānošanas dokumentu vides pārskata izstrādes darba
uzdevumu.
6. Apstiprināt attīstības plānošanas dokumentu izstrādes vadības grupu šādā
sastāvā:
6.1.Izpilddirektors Andrejs PAKALS- vadības grupas priekšsēdētājs,
6.2.domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS,
6.3.Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda VEIDELE,
6.4.Teritorijas plānotāja Evita KALĒJA,
6.5.Attīstības nodaļas vadītāja Liene OTAŅĶE,

