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Nīcas novada domes
2018. gada 29. janvāra ārkārtas sēde (protokols Nr. 2)
Sēdē piedalās:
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja vietniece Inguna
LĪBEKA, deputāti Renārs LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE, Daina SIKSNA, Ainars SĪKLIS, Inga
SKRODE, Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS
Nīcas novada domes izpilddirektors Andrejs ŠAKALS, sabiedrisko attiecību speciāliste
Gunita ŠIME, laikraksta ‘’Kurzemes vārds ‘’ pārstāve Linda KILEVICA

Sēdi vada : Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Sēdi protokolē: Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA

Darba kārtībā
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Par 2017. un 2018 gada budžetu
Par lokālplānojuma atcelšanu
Par novada teritorijas plānojuma grozījumiem
Par īpašuma sadalīšanu
Par nosaukuma piešķiršanu ceļam
Par amatu sporta centrā
Par mēnešalgu pirmsskolas izglītības iestādēs
Par Nīcas novada 2018. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”
1.
Par 2017. un 2018. gada budžetu
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret nav, atturas 1 (L.PAKULE-KRŪČE)
DOME NOLEMJ:

1. Apstiprināt Saistošos noteikumus nr. 2 ‘’Par precizēto 2017. gada budžetu’’ .
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret 2 ( T.ŠĒFERS, L.PAKULE-KRŪČE), atturas nav,
DOME NOLEMJ:
2. Apstiprināt Saistošos noteikumus nr. 3 ‘’ Par 2018. gada budžetu’’.
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2.
Par lokālplānojuma “Pilskalni” atcelšanu
R.LATVENS, T.ŠĒFERS
Pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 83.panta pirmo daļu, atklāti balsojot, ar
.6 balsīm par, pret nav, atturas 2 (I.SKRODE, L.PAKULE-KRŪČE), balsošanā nepiedalās T.ŠĒFERS,

DOME NOLEMJ:
1. Atcelt Nīcas novada domes 10.07.2017 ārkārtas sēdes protokolu Nr. 12 (punkts 14.) “Par
SIA “Tonus Elast” iesniegumu”;
2. Atcelt Nīcas novada domes 14.08.2017 lēmumu Nr. 75 (protokola Nr.13., punkts Nr. 12)
“Par īpašuma ”Pilskalni” (kadastra numurs 6478 005 0117) lokālplānojuma kā Nīcas
novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025.gadam grozījumu darba uzdevumu
apstiprināšanai”;
3. Atcelt Nīcas novada domes 11.09.2017 lēmumu Nr. 77 (protokola Nr.15, punkts Nr.2)
“Par lokālplānojuma īpašumam ”Pilskalni” (kadastra numurs 6478 005 0117)
administratīvā līguma projekta apstiprināšanu izstrādes un finansēšanas kārtībai”.
3.
Par Nīcas novada teritorijas plānojuma
grozījumu uzsākšanu Grīnvaltu ciemā
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, pret nav, atturas 2 (I.SKRODE, L.PAKULE-KRŪČE),
balsošanā nepiedalās T.ŠĒFERS,
DOME NOLEMJ:
1. Atļaut uzsākt Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi Grīnvaltu ciemā.
2. Par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Nīcas novada domes
teritorijas plānotāju E.Kalēju
3. Apstiprināt Nīcas novada teritorijas plānojuma grozījumu Grīnvaltu ciemā darba
uzdevumu.
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Par nekustamā īpašuma „Saulesdruvas” sadalīšanu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 12 .
5.
Par nosaukuma piešķiršanu ceļam Otaņķu pagastā
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
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DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu nr. 13.
6.
Par apkopējas amatu sporta centrā
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka,
ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas novada
pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot jaunu amata vietu „apkopēja“ sporta centrā.
7.
Par mēnešalgu pirmsskolas izglītības iestādēs
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka,
ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas novada
pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
NOLEMJ:
1. Palielināt pirmsskolas izglītības iestādes “Spārīte” 2018. gada budžetu par 3348 eiro.
2. Noteikt PII “Spārīte” skolotāju palīgiem mēnešalgu 475,00 EUR (četri simti septiņdesmit pieci
eiro 00 centi), pirms nodokļu nomaksas ar 02.01.2018.
8.
Par Nīcas novada 2018. gada vietējo projektu konkursu “Mēs savam novadam”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada 2018. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” nolikumu.
2. Apstiprināt Nīcas novada 2018. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” pielikumus
– 10 (desmit).
3. Apstiprināt Nīcas novada 2018. gada projektu konkursa “Mēs savam novadam” vērtēšanas
komisijas nolikumu.
Projektu konkursa kopējais budžets 2018. gadā sastāda EUR 6000,00.

