Nīcas novada domes
2012. gada 9. februāra sēde

1.
Par 2011. gada faktisko budžetu un
1.1.

2012. gada budžetu

2011. gada faktiskais budžets (izpilde):
1.1.1. pamatbudžets : ieņēmumi 2 169 392.- Ls
t.sk. ieņēmumi 1 922 528.- Ls
kredīta līdzekļi 246 864.- Ls
izdevumi 2 242 882.- Ls
t.sk. izdevumi pa kategorijām – 2 054 449.- Ls
kredīta atmaksa –
188 433.- Ls
1.1.2. speciālais budžets: ieņēmumi - 83 379.- Ls
izdevumi - 122 766.-Ls
DOME NOLEMJ:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 6 ‘’ Par 2011. gada faktisko budžetu’’ .
1.2.
Par
Nīcas novada domes sagatavojamajiem projektiem Eiropas Savienības
finansējuma piesaistei
Nīcas novada domes Attīstības nodaļa ir izvērtējusi ārējā finansējuma piesaistes iespējas
Nīcas novada domes projektiem un lūdz domes deputātus apstiprināt projektus, lai varētu izstrādāt
projektu pieteikumus.
Nīcas novada dome balso par katru no iesniegtajiem projektiem.
EZF projektu ieceres Nīcas novada pašvaldības projektos 2012. – 2013. gadam:
1. Autoceļa posma „Zivju kūpinātava – mols” rekonstrukcija Jūrmalciemā.
2. Jūrmalciema sabiedriskā centra „Ievas” rekonstrukcija (ūdensvada un kanalizācija izbūve,
iekštelpu remonts).
3. Ceļa posma rekonstrukcija Klaipi- Mežmaļi Otaņķu pagastā.
4. Basketbola laukuma seguma nomaiņa, Rudes sporta laukuma aprīkojuma papildināšana
(soliņi, atkritumu urnas, vieglatlētikas sektoru atjaunošana u.c.).
5. Pašvaldības autoceļš „Šļūkas – Ošiņi” rekonstrukcija 1.38 km garumā Otaņķu pagastā.
ELFLA projektu ieceres:
1. Teritorijas labiekārtošana un Čiekurtakas izveide Bernātu dabas parkā (Izveidot skatu
platformas, laipas, pludmales inventāru utt., kokā grebtus meža tēlus).
2. Čakstes piemiņas vietas labiekārtošana Bernātos (trepes, soliņi, barjeras, urnas un
tml.).
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3. Tirgus laukuma aprīkojums (mobili tirgus rati, stendi).
4. Amatnieku iekārtas (keramikas ceplis un virpa; stelles)
5. Nīcas Jauniešu centra telpu rekonstrukcija (pievienojot papildtelpas)
6. Otaņķu fitnesa studijas palīgtelpu remonts (2 dušas / ģērbtuves, 2 tualešu,1 koridors)
7. Estrādes būvniecība, labiekārtošana

1.3. Par štata vietām pašvaldības darbības nodrošināšanai

1.3.1. Apstiprināt Otaņķu pagasta pārvaldes vadītājas mēnešalgu Ls 510,- ar 2012.gada
15.februāri.
1.3.2. Apstiprināt jaunas amata vietas:

1.
2.
3.
4.

Struktūrvienības un
amata nosaukums
Dome
Pieaugušo izglītības
metodiķis
Bērnu pavadonis
Projektu grāmatvedis
Būvvaldes vadītājs

7.

Komunālā daļa
Sētnieks
PII „Spārīte”
Remontstrādnieks
Otaņķu Tautas nams
Fitnesa studijas metodiķis

8.

Nīcas vidusskola
Psihologs

5.
6.

9.
10

11
12

Sociālais pedagogs
Rudes pamatskola
Sētnieks
Sabiedriskie centri
„Ievas” un „Kalnišķi”
Dežurants
Dežurants

Amata
likme
1

Saime

Līmenis Alga (Ls)

23.Klientu
apkalpošana
13.Fiz. kvalif. darbs
14.Grāmatvedība
20.Inženiertehniskie
darbi

IIIB

399,-

IB
II
III

100,200,454,-

1

13.Fiz. kvalif. darbs

IA

200,-

0,5

13.Fiz. kvalif. darbs

II

100,-

0,6

48.Sporta
organizēšana

IA

120,-

IC

340,-

1

5.1.Ārstniecības
pakalpojumi
39.Sociālais darbs

II

340,-

0,5

13.Fiz. kvalif. darbs

IA

100,-

0,5
0,5

13.Fiz. kvalif. darbs
13.Fiz. kvalif. darbs

IB
IB

100,100,-

1
0.5
1

1

1.3.3.Apstiprināt pilnu amata likmi sākot ar 2012.gada 15.februāri:
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Struktūrvienības un
amata nosaukums

Amata
likme

Saime

Līmenis

Alga (Ls)

1.

Tūrisms (dome)
Senlietu krātuves vadītāja

1

18.5.Muzeju
pakalpojumi

II

399,-

2.

Otaņķu pagasta pārvalde
Sētnieks

1

13.Fiz. kvalif. darbs

IA

200,-

1.4.

par automašīnas iegādi Otaņķu pagasta pārvaldes vajadzībām

Akceptēt lietotas automašīnas iegādi par apm.3000.- Ls Otaņķu pagasta pārvaldes
vajadzībām.
1.5.

2012. gada budžeta projekts:
1.2.1. pamatbudžets :

atlikums uz gada sākumu 150 775.-Ls
ieņēmumi 1 749 247.- Ls
kredīta līdzekļi 186 344.- Ls
_____________
Kopā:
2 086 366.- Ls
izdevumi

1.2.2. speciālais budžets :

-

2 086 366. -Ls

atlikums uz gada sākumu – 40 836.- ls
ieņēmumi58 413.- Ls
______________________
Kopā; 99 249.- Ls
izdevumi -

99 249.- Ls

DOME NOLEMJ:
Saistošos noteikumus Nr 7. ‘ ‘Par 2012. gada budžetu’’ apstiprināt .

2.
Zemes un īpašumu jautājumi
Nīcas novada dome izskata zemes īpašnieku vai viņu pilnvaroto personu iesniegumus par
nosaukuma maiņu īpašumam ‘’Upes kranti’’, par īpašumu ‘’Mētras’’, ‘’Jaunie seski’’ sadal;īšanu
un nosaukumu piešķiršanu, par grozījumiem 2011.g. 8. septembra domes lēmumā attiecībā uz
T.MATVEJEVAS
īpašumiem ‘’Kundziņi’’ un ‘’Kundzīņi’’, par zemes ierīcības
projektu
apstiprināšanu īpašumam ‘’Tiltiņi’’, par zemes nomas līgumu pagarināšanu par īpašumiem
‘’Jaunie Graudiņi’’, ‘’Unti’’, ‘’Ūdenstornis’’, par nomas līguma izbeigšanu par īpašumu ‘’Upeskrasti’’,
par koku un krūmu izciršanu īpašumā ‘’Ezeri’’ un koku ciršanas sabiedriskās apspriešanas
rezultātiem.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus Nr.27 līdz Nr. 38 ieskaitot .
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3.
Par detālplānojumiem
Nīcas novada dome izskata jautājumus par detāslplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumos
‘’Baštiki’’, ‘’Jaunlaimiņi’’, ‘’ Zemdegas’’, ‘’Jaunklajumi’’,’’Vēži’’, par detālplānojumu īpašumiem
‘’Laines’’ un ‘’Sauleslejas’’un ar šo īpašumu detālplānojumu saistītiem Saistošiem noteikumiem
Nr.8.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 39 līdz Nr. 43 un Saistošos noteikumus Nr. 8.

4.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību
uz nekustamajiem īpašumiem izvērtēšanai izdotām izziņām
1. Akceptēt izdotās izziņas 3-10/11, 3-10/25, 3-10/31.
5.
Par Nīcas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādi
Pamatojoties uz 2011.gada 1.decembra likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
Pārejas noteikumu 8. un 11.punktu,
DOME NOLEMJ:
1. Turpināt Nīcas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādi saskaņā ar
01.12.2011. ”Teritorijas attīstības plānošanas likuma” un Ministru kabineta 2009.gada
6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

6.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 9
‘’Par vienreizēju pabalstu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu’’
1. Saistošo noteikumu Nr. 9 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
projektu apstiprināt ( pielikumā).
2. Noteikt, ka par bērniem, kuri dzimuši pēc 2012. gada 1. janvāra un kuru dzimšana jau
reģistrēta un saņemta dāvanu karte 20.- Ls apmērā, pabalstu izmaksā 80.- ls apmērā
(pabalsta un dāvanu kartes starpību).
3. Atzīt par spēku zaudējušu Nolikumu „Par dāvanu kartes piešķiršanu” ar brīdi, kas stājas spēkā
šie saistošie noteikumi un jaundzimušiem bērniem izsniegtas atlikušās dāvanu kartes.
7.
Par finansiālo atbalstu grāmatas ‘’Mūsu bērns’’ iegādei
1. Atbalstīt SIA West Solutions labdarības projektu 40 (četrdesmit ) grāmatu ‘’Mūsu
bērns’’ iegādei 40.- Ls ( četrdesmit lati) apmērā.
8.
Par zvejas nomas tiesībām (zvejas rīkiem) zvejošanai 2012. gadā
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Baltijas jūras piekrastē un Liepājas ezerā
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 44.

9.
Par nolikumu izlozes organizēšanai zvejas nomas tiesību iegūšanai
1. Nolikumu ‘’Par izlozes organizēšanu zvejošanas nomas tiesību (zvejas rīku) iegūšanai Baltijas
jūras piekrastē un Liepājas ezerā Nīcas novada teritorijā 2012. gadā ‘’ apstiprināt .
10.
Par teksta apstrādi un sagatavošanu
ievietošanai pašvaldības izdevumā „Nīcas Novada Vēstis”
Atļaut fiziskām un juridiskām personām pašvaldības izdevumā „Nīcas Novada Vēstis” publicēt
reklāmu un sludinājumus, par teksta apstrādi un sagatavošanu ievietošanai pašvaldības izdevumā
nosakot sekojošu maksu:
Novadā deklarētiem iedzīvotājiem un juridiskām personām:
– par laukumu no 5 - 10 cm2 – 2Ls + PVN
– par laukumu no 11 - 25 cm2 - 4Ls + PVN
– par laukumu no 26 - 50 cm2 - 6Ls + PVN

–
Vienu reizi gadā novadā reģistrētām juridiskām personām informācijas publicēšana avīzē ar
laukumu līdz 25cm2 - bez maksas.
Ārpus novada deklarētiem iedzīvotājiem un juridiskām personām:
– par laukumu no 5 - 10 cm2 – 5Ls + PVN
– par laukumu no 11 - 25 cm2 - 10Ls + PVN
– par laukumu no 26 - 50 cm2 – 15Ls + PVN
Reklāmraksts – 0.15Ls /cm2
11.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 10
‘’Par Nīcas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu,
saglabāšanu un aizsardzību’’
Saistošo noteikumu Nr. 10 „Par Nīcas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu, saglabāšanu un
aizsardzību” projektu apstiprināt .
12.
Par nekustamā īpašuma „Zeltiņi’’ (kad. Nr. 6480 007 0094),
Rudē, Otaņķu pagastā, Nīcas novadā, atsavināšanu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 45.

13.
Par izmaiņām Nīcas novada Nīcas pagasta
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Bērnu un ģimenes lietu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 24.punktu, 61.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Izslēgt no Nīcas novada Nīcas pagasta Bērnu un ģimenes lietu komisijas sastāva sociālo
darbinieci Inesi KALNIŠĶI.
2. Iekļaut Nīcas novada Nīcas pagasta Bērnu un ģimenes lietu komisijas sastāvā Sociālā
dienesta vadītāju Inesi LAPIŅU.
14.
Par bērnu futbola komandām
1. Finansēt futbola trenera atalgojumu līdz 2012.gada 31.decembrim no pašvaldības budžeta.
2. Tarificēt sertificētu treneri SSG grupai par 6 stundām un MT-1 grupai par 8 stundām nedēļā
no Nīcas novada domes budžeta, paredzot atalgojumu 460 Ls pašvaldības budžetā līdz
brīdim, kad finansējumu futbola trenera apmaksai būs iespējams saņemt no Liepājas
rajona sporta skolas.
3. Apmaksāt futbola trenera ceļa izdevumus 80,- Ls mēnesī atbilstoši līgumā noteiktajiem
apmācību laikiem.
15.
Par elektroenerģijas iepirkumu Nīcas novada pašvaldības vajadzībām
1. Slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi ar Latvenergo, izmantojot likumā noteiktās tiesības,
kas atļauj līdz 70000 latu apjomam iepirkt bez jebkādām iepirkumu procedūras.
16.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
Apstiprināt 7 ( septiņus) administratīvos aktus par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā .

17.
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību nodošanu apakšīrē
Apstiprināt 1 ( vienu) administratīvo aktu par dzīvojamās telpas nodošanu apakšīrē.

18.
Pa Nīcas novada jauniešu piedalīšanos Eiropas Savienības projektā
Akceptēt Nīcas novada jauniešu Dinas GRUNDMANES, Annijas GANCONES, Jura
DEJUS, Edgara SPRŪDA un Ingus ŠTĀLA piedalīšanos Eiropas Savienības projektā
Rumānijā laikā no š.g. 17. marta līdz 25. martam un dienas naudas izmaksu 60.- Ls apmērā
katram dalībniekam.

