Nīcas novada domes
2013. gada 1. jūlija ārkārtas sēde
______________________________________________________________

1.
Par amata vietas izveidošanu
1. Izveidot jaunu amata vietu „Autobusa vadītājs“ , nosakot 0,5 likmi un
summēto darba laiku.
2. Darba alga - stundu tarifa likme 2,50 Ls/h.

2.
Par grants seguma uzturēšanas darbiem uz
Nīcas novada pašvaldības autoceļiem
Sakarā ar grants seguma nolietojumu uz pašvaldības autoceļiem un
pamatojoties uz Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr.224 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to
izpildes kontroli ” ir nepieciešams veikt iesēdumu un bedru labošana, kā arī
seguma atjaunošana uz atsevišķiem autoceļu posmiem:
Nr.
p. k.
1.

Autoceļa nosaukums
Krustceļi-Būvmeistari
Lieknes JaunbiteniekiJaunmencas
Jaunzemji-Ķaupeļi
Kalnišķu veikals-Poldera ceļš
Tosele- Meķa poldera sūkņu st.
Tosele-Lauksargi
Puķukalni-Reiņu laivu bāze
Priednieki-Apšenieki
Centrs-Žūrnieki
Lādēni-Garozas
Jaunpalejas-Dumbēri
Šmitas-Kranti
Lībieši-Kāši
Dunduri-Būdnieki
Kopā:

Grants
daudzums
m3
50
20

Aptuvenās
izmaksas Ls

120
20
10
5
30
20
15
30
15
55
20
15
425

1416
236
118
59
354
236
177
354
177
649
236
177
5015

590
236

DOME NOLEMJ:
1. Akceptēt darba veikšanu un finansējuma izmantošanu 5015.- Ls
apmērā no pašvaldības specbudžeta ceļa fonda līdzekļiem.

3.
Par projektam paredzētā līdzfinansējuma
atgriešanu pašvaldības pamatbudžetā

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,
DOME NOLEMJ:
1.

Jautājumu skatīt š.g. augusta sēdē.
4.
Par Nīcas novada domes 2012. gada publisko pārskatu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,

DOME NOLEMJ:
1. Nīcas novada domes 2012. gada publisko pārskatu apstiprināt.

5.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata īpašumu un zemes jautājumus : par
adrešu likvidēšanu neesošiem īpašumiem, par nosaukumu un adrešu
piešķiršanu īpašumiem ‘’Skudras’’ un ‘’Auras’’, par nosaukumu piešķiršanu
no īpašumiem ‘’Krusti’’, ‘’Sulas’’ un ‘’Zveju Kupši’’ atdalītajiem zemes
gabaliem, par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumiem ‘’Jancīši’’ un
‘’Sarmas’’, par grozījumiem novada domes lēmumā
par īpašuma
‘’Vārpas’’ sadalīšanu , par atļauju nocirst koku, par būves publiskās
apspriešanas rezultātiem īpašumā ‘’Lieplejiņas’’, par pašvaldības zemes
nomu ēku uzturēšanai.
1.
Apstiprināt
ieskaitot .

DOME NOLEMJ:
administratīvos aktus

no

Nr. 76 līdz Nr. 87

II.
Nīcas novada dome izskata 3 personu iesniegumus par pašvaldības zemes
nomu lauksaimniecības vajadzībām.
DOME NOLEMJ:
1. Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar
pašvaldības zemes nomu .
2. Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi:

3 personām

par

-NIN- 1,5% no kadastrālās vērtības,
- nomas maksa- 1,5% no kadastrālās vērtības,
- 21% PVN.

6.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem
īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdotām izziņām
Akceptēt
Komisijas pašvaldības
pirmpirkuma tiesību
uz
nekustamajiem īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par
atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem.
7.
Par detālplānojumu īpašumam ‘’Purviņi’’
Apstiprināt administaratīvo aktu Nr. 88 .
8.
Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesību
nodošanu apakšīrē
Apstiprināt administaratīvos aktus Nr. 89 un Nr. 90.
9.
Par saistošiem noteikumiem Nr. 13
‘’Grozījumi Nīcas novada 2009. gada 30. jūlija
Saistošos noteikumos Nr. 1
‘’Nīcas novada pašvaldības nolikums’’ ‘’
Saistošos noteikumus Nr. 13 ‘’Grozījumi Nīcas novada 2009. gada
30. jūlija Saistošos noteikumos Nr. 1 ‘’Nīcas novada pašvaldības nolikums’’
‘’ apstiprināt ( pielikumā).
10.
Par Nīcas novada domes pastāvīgajām komitejām
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
1.punktu un 24.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Ievēlēt pastāvīgās komitejas:
1.1.

Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas
jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā;

1.2.

2.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5
locekļu sastāvā.

Ievēlēt komitejās deputātus:
Finanšu, attīstības, būvniecības un teritorijas plānošanas
jautājumu komitejā ievēlēt deputātus:
Agri PETERMANI,
Ingunu LĪBEKU,
Aiju ROBEŽNIECI,
Ivaru APINI,
2.1.

Jāni AUSĒJU.
2.2. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā ievēlēt
deputātus:
Renāru LATVENU,
Raivi KALĒJU,
Sandru PANKOKU,
Dainu SIKSNU,
Ingunu LĪBEKU.
11.
Par Nīcas novada domes pastāvīgo komiteju sēdēm

Nīcas novada dome izskata pašvaldības nolikumu jautājumos par
pastāvīgo komiteju darbu. Deputāti akcentē uzmanību tam, lai komiteju
sēdes notiktu nedēļā pirms novada domes sēdes. Finanšu, attīstības,
būvniecības un teritorijas plānošanas komiteja izsaka vēlmi sēdes noturēt
ceturtdienās plkst .15.30 nedēļā pirms domes sēdes, bet Sociālā,
izglītības, kultūras un sporta komiteja - ceturtdienās plkst. 8.30 nedēļā
pirms domes sēdes.
12.
Par vides pārskata gala redakcijas Nīcas novada teritorijas plānojumam
apstiprināšanu iesniegšanai Vides pārraudzības valsts birojam
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 5.punktu,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt vides pārskata gala redakciju Nīcas novada teritorijas
plānojumam 2013.- 2025.gadiem iesniegšanai Vides pārraudzības valsts
birojam.

13.
Par deputātu apmeklētāju pieņemšanas laikiem
1.
Apstiprināt Nīcas novada domes deputātu iedzīvotāju
pieņemšanas laikus ar iepriekšēju pierakstīšanos:
1.1. Renārs LATVENS – Nīcas novada domē pāra mēneša trešās
nedēļas pirmdienā no plkst.18.00 līdz plkst.19.00, nepāra
mēneša trešās nedēļas pirmdienā no plkst. 18.00 līdz
plkst.19.00.

14.
Par deputāta darba samaksu
Jautājuma izskatīšanā deputāti balstās un ‘’Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma’’ un ‘’Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” normām.
DOME NOLEMJ:
1. Domes deputātu amati, izņemot Domes priekšsēdētāja amatu, nav algoti.
2. Domes deputāti par gatavošanos komiteju un domes sēdēm, par
nostrādātajām stundām domes, domes komiteju, komisiju un darba grupu
sēdēs, par attiecīgo domes komiteju vadīšanu saņem šādu atlīdzību:
2.1. deputāts, kurš nav attiecīgās komitejas priekšsēdētājs, par
vienu komitejas sēdi – Ls 25,00 Ls,
2.2.komitejas
priekšsēdētājs
(izņemot
finanšu
komitejas
priekšsēdētāju) par vienu viņa vadītās komitejas sēdi – Ls 30,00 Ls,
2.3. par vienu domes sēdi – Ls 35,00 Ls,
2.4. par darbu komisiju un darba grupu sēdēs – Ls 3.- Ls par vienu
stundu, apmaksāto stundu skaits nevar pārsniegt 10 stundas
mēnesī.
3. Deputāts nesaņem atlīdzību par sēdēm, kurās viņš nav piedalījies.
15.
Par izdevumu kompensāciju,
kas saistīti ar deputāta pienākumu veikšanu
Nīcas novada dome izskata jautājumu par deputātu transporta un
sakaru izdevumu kompensāciju, darbības
apstākļu un materiālo
nodrošinājumu.
Jautājuma izskatīšanā deputāti balstās un ‘’Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma’’ un ‘’Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” normām.
DOME NOLEMJ:

1. Noraidīt sagatavotos lēmumu projektus.
16.
Par dalību Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
DOME NOLEMJ:
1.
Izvirzīt Nīcas novada domes priekšsēdētāju A.PETERMANI
dalībai Kurzemes plānošanas reģiona kopsapulcē un Kurzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomē.
2.
Noteikt, ka aizvietotājs Kurzemes plānošanas reģiona
kopsapulcē un Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē ir
Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietniece I.LĪBEKA.

17.
Par Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieka atalgojumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.pantu, 21. panta
13.punktu, Nīcas novada domes 30.07.2009. Saistošo noteikumu Nr. 1 „Nīcas
novada pašvaldības nolikums” 2.4. punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 5.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieka atalgojumu 5 Ls
stundā (pirms nodokļu nomaksas ) par faktiski nostrādātajām stundām.
18.
Par 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda
projektu priekšlikumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam
sekojošus projektu priekšlikumus.
19.
Par domes priekšsēdētāja A.PETERMAŅA atvaļinājumu
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam A.PETERMANIM atvaļinājumu no š.g.
8.jūlija 3 nedēļas un 1 nedēļu no š.g. 13.- 20.augustam.

20.
Par Attīstības dokumentu izstrādes vadības grupu
12.07.2012. Nīcas novada dome pieņēma lēmumu (prot.nr. 8., pts. Nr.
22) „Par Nīcas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi”, lēmuma
6.punktā apstiprinot plānošanas dokumentu izstrādes vadības grupu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus 12.07.2012. Nīcas novada dome pieņemtā lēmumā
(prot.nr. 8., pts. Nr. 22) „Par Nīcas novada attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi” un 6. punktu izteikt šādā redakcijā:
6.1.Izpilddirektors Andrejs ŠAKALS- vadības grupas priekšsēdētājs,
6.2.domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS,
6.3. domes priekšsēdētāja vietniece Inguna LĪBEKA,
6.3.Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāja Anda VEIDELE,
6.4.Teritorijas plānotāja Evita KALĒJA,
6.5.Attīstības nodaļas vadītāja Laura PAKULE- KRŪČE,
6.6.Tūrisma un vides speciāliste Dace VECBAŠTIKA,
6.8.Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
priekšsēdētājs,
6.9.Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas pārstāvis,
6.10. Nīcas novada domes deputāte Aija ROBEŽNIECE.

