
 
 
 
 
 

Nīcas novada domes sēde 
2014.gada 13. janvārī 

____________________________________________________ 
 
1. 

Zemes  un īpašumu jautājumi 
 

  Nīcas novada dome  izskata  zemes  un īpašumu  jautājumus: par  
nosaukuma un adreses  piešķiršanu īpašumiem  ‘’Pļavas’’, ‘’Villa Ozoliņi’’, ‘’Raivas’’, 
‘’Drāznieki’’ , par  zemes ierīcības projektu apstiprināšanu īpašumiem  ‘’Raiļi’’, 
‘’Jūlijas’’,  ‘’Dzintarkrasti’’ un ‘’Brunči 1’’, ‘’Janči’’ un ‘’Beļļas’’,  ‘’Līvi’’ , par zemes 
lietošanas  mērķa  maiņu īpašumiem  ‘’Piestātne’’, ‘’tomi’’, ‘’Dižkadeģi’’, ‘’Kapaiņi’’, 
par būves lietošanas  mērķa  maiņu  īpašumam ‘’Jaunveiti’’,  par grozījumiem  
lēmumā  par ‘’Jūrmalciema  krasta  novērošanas  punktu’’, par zemes ierīcības 
projekta izstrādi  īpašumam ‘’Silmalas’’, par  zemes īpašuma ‘’Mazaļļi’’  nomnieku 
maiņu  un  atsavināšanas procesu, par pašvaldības  zemes nomu, par īpašumu  
‘’Smilšu Rausis’’ , ‘’Rudes dārzi’’ un ‘’Rudes lauks’’  nostiprināšanu zemesgrāmatā. 
 
 Atklāti balsojot,  ar 9 balsīm par, pret  nav ,  atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 
  

1. Apstiprināt administratīvos aktus  no Nr. 1  līdz Nr. 20. ieskaitot. 
 

 
2.  

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. 

 
3. 

Par  Iepirkumu komisijas  nolikumu 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām  21.pantu, 
 

DOME  NOLEMJ: 
  Nolikumu apstiprināt . 
 

4. 
Par darba samaksu kurinātājiem 

 
1. Saskaņā ar 2014.gada amatu un algu sarakstu stundu tarifa likmi apstiprināt. 

 
 
 



5. 
Par amata vietu 

 
 Nodrošinot likumā „Par pašvaldībām” 15.panta piecpadsmitā punktā noteikto 
autonomo funkciju „Veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju”, pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu un „Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likuma“ 12.panta pirmo 
daļu,  

DOME  NOLEMJ: 
1. Izveidot amata vietu „Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs” – 0,2 likmes. 

 
6. 

Par amata nosaukuma maiņu 
  

1.Izveidot amata vietu „Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis“,  
 
 

7. 
Par struktūrvienību’’Komunālā pārvalde’’ 

                                                    
1. Izveidot   struktūrvienību „Komunālā pārvalde“. 
2. Apstiprināt amatus: komunālās pārvaldes vadītājs, komunālo 

pakalpojumu daļas vadītājs, komunālo pakalpojumu speciālists, 
apkures, ūdens apgādes un kanalizācijas speciālists. 

3. Saglabāt esošajiem darbiniekiem līdzvētīgas amata vietas 
Komunālajā pārvaldē. 

4.      Apstiprināt novada domes Komunālās  pārvaldes struktūru saskaņā ar 
5.      pielikumu. 

6.      Apstiprināt Nīcas novada pašvaldības komunālās pārvaldes nolikumu  
 
 

8. 
Par līdzekļu piešķiršanu autoceļa remontam 

 
Akceptēt  pašvaldības autoceļa Meķis-Jūrmalciems  remonta izmaksas EUR 7500.-  
apmērā. 

             
9. 

Par ziemas sporta  spēlēm 
 

Nolikumu apstiprināt  
 

10. 
Par minimālo algu 

 
Lēmuma  projektu  apstiprināt. 

 
11. 

Par Rudes pamatskolas direktores  I.LĪBEKAS  iesniegumu 
 
 
 Lēmumu  šajā  jautājumu  nepieņem. 
 Nepieciešama papildus informācija.  

 
 



11. 
Par Kurzemes plānošanas reģiona  

Iesniegumu 
 

Piešķirt dotāciju 1500 EUR apmērā Kurzemes plānošanas reģionam. 

 
 

12. 
Par  iesniegumu 

 
 
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 21. 

 
 

13. 
Par projektēšanas uzdevumu 

 
‘’Projektēšanas  uzdevums Nīcas novada šķeldas  katlumājas  
rekonstrukcijas  tehniskā  projekta  izstrādei’’  netiek  apstiprināts. 

 
14. 

Par līgumu 
 
  

Noslēgt līgumu ar biedrību „Nīcas novada attīstības biedrība”, reģ.nr. 
40008206925, par zemes gabalu „Smilšu Rausis” (kad. Nr. 6478 003 0029), 
Grīnvaltos, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, nodošanu biedrībai bezatlīdzības 
lietošanā ar termiņu līdz 2022.gada 13.janvārim. 

 
15. 

Par mēnešalgu 
  

1. Noteikt mēnešalgu Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa vadītājam.  
 

16. 
 

 Nīcas vidusskolas  un Rudes pamatskolas  mērķdotācijas sadali 01.01.2014. 
– 30.08.2014.  apstiprināt. 
 

 


