
 
 
Nīcas novada domes 2010.gada 11.novembra sēdē ( sēdes protokols nr. 17) 

pieņemtie  lēmumi 
 

 
1.  

Par  Nīcas  novada domes  izpilddirektoru 
 

 
 Pamatojoties  uz  likuma  ‘’Par pašvaldībām’’  68.pantu, 
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Andreju ŠAKALU   iecelt par Nīcas  novada  domes izpilddirektoru. 
2. Darbiniekam tiek  noteikts  pārbaudes  laiks, atbilstoši Darba  likuma 46. pantam - 
pārbaudes   laiks  3 mēneši. 
  

2. 

Par izmaiņām Nīcas novada Rudes pamatskolas budžetā 
 

  
1. Mērķdotācijas plānotos līdzekļus Otaņku pirmskolas grupas telpu renovācijai- 5600,- 
apmērā piešķirt Rudes pamatskolas telpu remontam, kopā šim mērķim apstiprinot  Ls 
9100,-. 
 
 

3. 
Par Nīcas vidusskolas dabaszinātņu projekta izdevumu apmaksu 

 
 
1. Apmaksāt rēķina starpību starp 27 376.05 Ls un Valsts kases konta atlikumu 5336,70 
Ls, projekta Valsts kases kontā ieskaitot budžeta līdzekļus, attiecīgi grozot pašvaldības 
apstiprināto budžetu. 
 

4.  
 Zemes un īpašumu  jautājumi 

 
Apstiprināt administratīvos aktus  no Nr. 290 līdz Nr.  301 ieskaitot: 

 
4.1.  Nr. 290 -  ‘’Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M.Kilai’’ 
4.2.  Nr. 291 -  „Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R.Maisiņam’’ 
4.3. Nr. 292 -   ’’Par  zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.Budovskai’’ 
4.4. Nr.  293 -  ’’Par   neapbūvētas lauku apvidus zemes ieskaitīšanu 
rezerves zemes fondā ‘’ 
4.5.  Nr. 294- ’’Par  zemes lietošanas mērķa maiņu’’  
4.6. Nr. 295 -  ’’Par  zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 
  īpašumam „Ārnieki”  ’’ 
4.7. Nr. 296 -  ’’Par  zemes  ierīcības projekta apstiprināšanu 
  īpašumam „Zeltiņi”  ‘’ 
4.8   Nr. 297 -  ‘’ Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos Ā.Dz. Ansulei un    
E.Ansulim’’ 
4.9. Nr. 298-  ‘’Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos A.Kuršei’’ 
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4.10. Nr. 299- ‘’ Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos I.Lapānam’’ 
4.11. Nr. 300-  Par  detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Jaunlaimiņi’’  (kad.Nr. 6478 
006 0091)   Nīcas novada Nīcas pagastā 
4.12.  Nr.301 – ’’ Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Virsāji’’  (kad.Nr. 6478 
006 0213)   Nīcas novada Nīcas pagastā 
 
 

Slēgt  nomas   līgumus  par mazdārziņu  zemes nomu ar  ar  divām personām. 
 
 

5. 
Par Otaņķu  pagasta  iestāžu    Darba  kārtības  noteikumiem 

 
1. Otaņķu pagasta  pārvaldes, Otaņķu tautas nama , Otaņķu pagasta  bibliotēkas , Otaņķu 
feldšerpunkta un  Rudes  pamatskolas  Darba  kārtības  noteikumus apstiprināt. 
 

6. 
Par Nīcas novada goda  nosaukumu  piešķiršanu 

 
 

1. Nomināciju  ‘’Labais darbs Nīcas novadam’’  piešķirt : 
                  Montai SPRŪDEI 
                  Gitai VANAGAI 
 
2. Goda  nosaukumu ‘’Gada novadnieks’’ piešķirt Sandrai un Aivaram  VADOŅIEM 

 
 

3. Balvu   ‘’Par mūža devumu Nīcai’’  piešķirt  Jānim VILSONAM 
4. Balvu ‘’Par mūža devumu Otaņķiem’’  piešķirt  Zentai BĒRTIŅAI 
 

 
 

7 . 
Par štata vietu Sociālajā  dienestā 

 
1. Izveidot Izveidot  Nīcas  novada domes Sociālajā  dienestā  štata vietu - sociālās 

palīdzības organizators - 1 likme- ar amata algu 399.- Ls. 
2. Atļaut  Nīcas novada domes Sociālā  dienesta vadītājai I.KAUNESEI pāriet darbā 

par sociālās palīdzības organizatori. 
 
 

8. 
Par  papildaprīkojuma  iegādes   izdevumu precizēšanu  Latvijas –Šveices  

sadarbības programmas  ietvaros  iegādātam   skolēnu  autobusam 
 
 

           1.  Garantēt Latvijas-Šveices  sadarbības programmas  ietvaros  skolēnu autobusa 
papildaprīkojuma  iegādei novada domes  līdzfinansējumu 1617.89 Ls.     
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9. 
Par telpu  nomas līgumu ar SIA SMARAGDA 

  
 

1. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu  ar  SIA ‘’Smaragda’’, reģ. Nr. LV 42102014688, 
‘’Dzintarnieki’’, Klampju ciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads,  akceptēt. 

2. Pilnvarot Nīcas  novada domes  priekšsēdētāju  A.PETERMANI  Nīcas novada 
domes  vārdā  parakstīt  nomas  līgumu. 

 
10. 

Par  telpu  nomas līgumu  ar SIA ‘’Retējs’’ 
 
1.  Nodot  nomā uz  5 gadiem   telpas   Skolas  ielā  5 (kopplatībā 90,5 kv.m.)  SIA  
‘’Retējs’’  aptiekas  atvēršanai  un darbībai  Nīcas  novadā. 
 
2. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar  SIA ‘’Retējs’’, reģ. Nr. 42103017408,  akceptēt. 
 
3. Pilnvarot Nīcas  novada domes  priekšsēdētāju  A.PETERMANI  Nīcas novada domes  
vārdā  parakstīt  nomas  līgumu. 
 

11. 
Par  atsavināmā dzīvokļa  cenu 

 
 

1. Apstiprināt  dzīvokļa īpašumam Nr. 14, kas atrodas Saules ielā 2, Nīcā, Nīcas pag., 
Nīcas novadā,  brīvo  cenu atsavināšanai  Ls 1941.- ( viens tūkstotis  deviņi simti  
četrdesmit viens lats). 
 
 
 
 
 
 
 


