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Nīcas novada domes
2013. gada 12. augusta sēde

1.
Zemes un īpašumu jautājumi
Izskatīti jautājumi: par nosaukumu un adreses piešķiršanu īpašumiem : AS
Sadales tīkls apakšstacijām,
‘’Sauleslejas’’,
‘’Jezdinieki’’,
‘’Jēči’’, ‘’Golibarti’’,
‘’Sudrabiņi’’, ‘’Lizetes’’, ’’Vīgriezes’’, ‘’Džonsoni’’, ‘’Virsāji’’, ’’Elpida’’, ‘’Jauneži’’,
‘’Mežmaliņas’’, ’’Vēži’’, ‘’Danči’’, ‘’Pagrabs’’, par zemes ierīcības projektiem īpašumiem
‘’Liepājas novērojumu stacija’’, ‘’Jūlijas’’, ‘’Pērkones Lapiņas’’, ’’Vārpas’’, par
pašvaldības zemes ‘’Lauras garāžas’’ un ‘’Dravenieki’’ nomu, par īpašumu ‘’Lauras
garāžas’’ un ‘’Ceriņi’’ nostiprināšanu zemesgrāmatā, par īpašuma ‘’Jēkabi’’ daļas
cenu un atsavināšanu..
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 91 līdz Nr. 114 ieskaitot .
2.
Par detālplānojumiem
Nīcas novada dome izskata jautājumus par īpašumu detālplānojumiem, kā
arī par novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam 1.redakcijas pilnveidošanu.
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 117- līdz Nr. 128 ieskaitot .
3.
Par Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izmantošanas izvērtēšanai izdotām izziņām
Akceptēt Komisijas pašvaldības
īpašumiem izmantošanas izvērtēšanai
pirmpirkuma tiesībām.

pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem
izdotās
izziņas par atteikšanos no

4.
Par Nīcas novada domes Administratīvās komisijas izveidošanu un
nolikuma

apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta 24. punktu,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot Nīcas novada domes Administratīvo komisiju 5 cilvēku sastāvā.
2. Komisijas sastāvā apstiprināt:
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Renārs LATVENS, Ivars APINIS, Gints HENKELIS, Dainis PŪCE, Indra
MOKORENKO
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2012. g. 10. maija

“Nīcas novada domes

administratīvās komisijas nolikumu”.
4. “Nīcas

novada

domes

Administratīvās

komisijas

nolikumu’’

apstiprināt

(pielikumā)
5.
Par dzīvojamo telpu īres tiesībām
Apstiprināt Administratīvo aktu nr. 129 .

6.
Par grozījumiem pašvaldības nolikumā
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. panta 1. punktu,
DOME NOLEMJ:
1. Atcelt Nīcas novada domes 2013. gada 1. jūlija (protokols Nr. 10., punkts
nr.9) lēmumu, ar kuru apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 13 ‘’Grozījumi Nīcas
novada 2009. gada 30. jūlija Saistošos noteikumos nr. 1 ‘’ Nīcas novada
pašvaldības nolikums ‘’ ‘’.
2. Izdarīt grozījumus „Nīcas novada domes nolikumā” par izmaiņām Sociālo ,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sastāvā
un noteikt, ka
minētajā komitejā ir 4 domes deputāti - Renārs LATVENS, Raivis KALĒJS,
Sandra PANKOKA, Daina SIKSNA.
3. Atbrīvot deputāti I.LĪBEKU no Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas locekles pienākumu pildīšanas.
4. Apstiprināt Saistošos noteikumus 14 ‘’Grozījumi 2009. gada 30. jūlija
Saistošos noteikumos nr. 1 ‘’ Nīcas pašvaldības nolikums ‘’ ‘’.
7.
Par saistošiem noteikumiem pabalstu jautājumos

Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. panta 1. punktu,
DOME NOLEMJ:
1. Atcelt Nīcas novada domes 2013. gada 31. maija (protokols Nr. 8., punkts
nr.3) lēmumu, ar kuru apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 9 ‘’Grozījumi Nīcas
novada 2012. gada 8. novembra
Saistošos noteikumos nr. 21 ‘’Par
pabalstiem Nīcas novadā ‘’ ‘’.
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2. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 15 ‘’Grozījumi Nīcas novada domes
2012. gada 8. novembra Saistošos noteikumos 21 ‘’Par pabalstiem Nīcas
novadā’’’’
8.
Par atbalstu Likteņdārza tālākai izveidei
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,
DOME NOLEMJ:
Lēmuma pieņemšanu atlikt līdz 9 mēnešu budžeta izpildes atskaitei.

9.
Par rallija ‘’Kurzeme 2013’’ norisi
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta,
DOME NOLEMJ:
1. Akceptēt Nīcas ciema Bārtas ielas slēgšanu satiksmei š.g. 31. augustā no
plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00 posmā no Skolas ielas līdz Lietuvas šosejai autorallija
‘’Kurzeme 2013’’ pasākuma norisei.

10.
Par pārstāvja deleģēšanu Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupā
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. panta 24. punktu,
DOME NOLEMJ:
1. Deleģēt Nīcas novada domes
prombūtnes

deputāti Aiju ROBEŽNIECI , bet

viņas

laikā Nīcas novada domes priekšsēdētāju Agri PETERMANI,

pārstāvēt Nīcas novada pašvaldību

‘’Piekrastes sadarbības un koordinācijas

grupā’’
11.
Par pārstāvja deleģēšanu sadarbībai ar Nacionālo veselības dienestu
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. panta 24. punktu,
DOME NOLEMJ:
Deleģēt Nīcas lauku ambulances vadītāju Inatu ŠTĀLU dalībai Nacionālā
veselības centra sadarbības sanāksmēs.
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12.
Par pārstāvja deleģēšanu
Nodarbinātības valsts dienesta konsultatīvajā padomē
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. panta 24. punktu,
DOME NOLEMJ:
Pilnvarot domes priekšsēdētāju A.PETERMANI dalībai Nodarbinātības valsts
aģentūras konsultatīvās padomes locekļa statusā.

13.
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
1. Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 130 un 131.

14.
Par papildus finansējumu mācību programmas realizēšanai
Rudes pamatskolā
Pamatojoties uz likuma ‚’Par pašvaldībām’’21. pantu,
DOME NOLEMJ:
Piešķirt Rudes pamatskolai piešķirt papildus finansējumu 0,5 likmes pedagoga
palīga darba apmaksai, pārvirzot šo summu no līdzfinansējuma sporta
inventāra iegādes projektam.
15.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
1.Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 132 līdz Nr. 143 (pielikumā).
2.Administratīvos aktus izsūtīt adresātiem ar pavadvēstuli par iespējām
viena mēneša laikā dzēst parādu vai ierasties novada domē vienošanās
slēgšanai par parāda, soda nauda un nokavējuma naudas pakāpenisku
nomaksu.
3.Administratīvos aktus par personām, kuras nav izpildījušas šī lēmuma 2.
punktu, nosūtīt zvērinātam tiesu izpildītājam parāda, soda un nokavējuma
naudas bezstrīda piedziņai.
4.Noteikt, ka par šī lēmuma izpildi atbildīgs ir domes izpilddirektors.
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16.
Par amata vietas izveidošanu
I.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā Nr. LLIV-322
„Mana sociālā atbildība” ( lifts) ir iekļauta galvenā aktivitāte – jauna sociālā
pakalpojuma izveidošana pašvaldībā. Nīcas novadā paredzēts ieviest jaunu
pakalpojumu „Pavadonis – asistents” un šo pakalpojumu nodrošināt 5 gadus pēc
projekta.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas 1 (A.ROBEŽNIECE),
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot jaunu amata vietu „Pavadonis-asistents“.
2. Projekta laikā paredzētas 117 stundas, 3 Eur stundā ar visiem nodokļiem,
stundu tarifa likme Ls/h 2,10 (divi lati 10 santīmi), saskaņā ar projekta līguma
nosacījumiem.
3. Nepilns darba laiks – saskaņā pakalpojuma pieprasījumu.
4. Nīcas novada Sociālajam dienestam sagatavot un iesniegt domes Sociālai,
izglītības, kultūras un sporta pastāvīgajai komitejai informāciju par pavadoņaasistenta noslogojumu un pienākumiem.
Sociālais
dienests
Pavadonisasistents

Profesijas Likme
kods
5162-03

Amatu saime

Līmenis

39. Sociālais
darbs

I

Algu
grupa
3

Alga
(Ls/h)
2,10

II.
Lai nodrošinātu atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām 1.-4.klasēs un
palīdzētu pirmklasniekiem adaptācijas periodā, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot jaunu amata vietu „Skolotāja palīgs“ Nīcas vidusskolā un Rudes
pamatskolā : skolotāja palīgs -0,5 likmes , līdz š.g. septembra beigām.
2. Skolotāja palīgam šajā laikā noteikt algas likmi kā skolotājam , ņemot vērā
darba stāžu:
līdz 5 gadiem - 270.- Ls,
no 5 līdz 10 gadiem - 275.- Ls,
10 un vairāk gadi -280.-Ls

17.
Par sporta spēļu ‘’ČIEKURKAUSS’’ nolikumu
1. Sporta spēļu ‘’Čiekurkauss’’ nolikumu apstiprināt.
18.
Par nekustamo īpašumu TORNIS
Pamatojoties uz likuma ‚’Par pašvaldībām ’’ 21. pantu,
DOME NOLEMJ:

max
302
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1. Nīcas novada domei iegādāties SIA „Lataks” piederošo zemes īpašumu
„Tornis”- kad. Nr. 6480 007 0167, adrese: „Tornis, Otaņķu pagasts, Nīcas
novads, par 1800.- (viens tūkstotis astoņi simti lati) pašvaldības funkciju
nodrošināšanai- Rudes ciema iedzīvotāju ūdens apgādes nodrošināšanai.
2. Pilnvarot Nīcas novada domes priekšsēdētāju A.PETERMANI pie zvērināta
notāra parakstīt pirkuma-pārdevuma līgumu.

19.
Par ceļa zīmju uzstādīšanu Rudes ciemā
Akceptēt sekojošu ceļa zīmju uzstādīšanu:
1. Rudes ciemā pa pašvaldības autoceļu Lībieši-Kāši ceļa zīme Nr.
518 „Apdzīvotas vietas sākums” un ceļa zīme Nr. 519 „Apdzīvotas
vietas beigas”,
2. Nr. 206 „Dodiet ceļu” pašvaldības autoceļa Lībieši-Kāši
krustošanās vietā ar pašvaldības autoceļu Rudes centrs–Žūrnieki.
20.
Par politisko pārstāvi Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas
6.punktu,21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1.Par atbildīgo amatpersonu līdzdalībai Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā
deleģēt Nīcas novada domes deputātu Raivi KALĒJU.
21.
Par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Nīcas ambulancē”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
1. Piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) rīkotā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā
atklātā projektu konkursā „KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU
EMISIJU SAMAZINĀŠANAI, TREŠĀ KĀRTA” iesniedzot projektu „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīcas ambulancē”
par kopējo summu 177 870 .00 LVL (no tā PVN 21% 30 870.00 LVL)
2. Projekta realizācijai ņemt aizņēmumu valsts kasē, aizņēmumu garantējot
ar pašvaldības budžetu.
22.
Par Nīcas vidusskolas iesniegumiem par papildus finansējumu
1. Par finansējumu sociālā dzīvokļa kosmētiskajam remontam un logu
nomaiņai
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt līdz 3000,- Ls dzīvokļa Saules ielā 8-19 kosmētiskajam remontam
un logu nomaiņai.
2.Par papildus finansējumu mācību programmas realizēšanai Nīcas
vidusskolā
1. Piešķirt Nīcas vidusskolai papildus finansējumu 687.- Ls apmērā
pedagoga palīga darba apmaksai, pārvirzot šo summu no līdzfinansējuma
sporta inventāra iegādes projektam.

