
 
Nīcas novada domes  

 2010. gada 9. decembra sēdē  
pieņemtie lēmumi 

 
(sēdes  protokols Nr. 19) 

 

 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 302 līdz Nr. 305 ieskaitot: 
 
1.1.  Nr. 302 – ‘’ Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam 
„Elpida’’   (kad.Nr.6478 001 0028)  Nīcas novada Nīcas pagastā ‘’ 
 
1. 2. Nr.  303. -  ‚’Par nekustamā īpašuma „Strautiņi’’ sadalīšanu  un nosaukuma 
piešķiršanu’’ 
 
1.3. Nr. 304.-  ‘’Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu’’ 

 
1. 4. nr. 305.- ‘’Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Auras’’  (kad.Nr. 6478 008 
0167)   Nīcas novada Nīcas pagastā’’ 
 

1. 5.  Par zemes nomu 
      Slēgt nomas līgumu uz četriem gadiem ar  divām personām  par   pašvaldības zemi – 
mazdārziņu. 
 
 

2. 
Par līdzdalību Baltijas jūras programmā „Interreg IV A” projektā  

„Cetrālbaltijas velo maršrutu tīkls” 
 

 
2.1.  Piedalīties „INTERREG IV A” projektā „Centrālbaltijas velotīkls” 2012. gadā” (projekta 
iesniedzējs Zemgales plānošanas reģiona administrācija), nodrošinot Nīcas novada 
domes līdzfinansējumu līdz 22,85 % apmēram domes akceptētajām projekta aktivitātēm. 
 

 
3.  

Par Latvijas  Pašvaldību Savienības izdevuma LOGS apmaksu 
  

 
3.1. Akceptēt  rēķina    apmaksu  par 150.- Ls. 

 

 

4. 
Par izmaiņām Nīcas novada domes   komisijās 
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4.1. Atbrīvot  Ivetu PEREMEŽU  no Nīcas novada Nīcas pagasta  Bērnu un ģimenes 
lietu komisijas  locekles  pienākumiem. 
 
4.2.Atbrīvot  Ingu  LAUGALI no  Nīcas novada Tūrisma  komisijas  priekšsēdētāja  
vietnieces  pienākumiem. 

 
4.3.Apstiprināt  Diānu ANSULI par Nīcas novada Tūrisma  komisijas  locekli. 

 
 

5. 
Par Nīcas novada   Pedagoģiski medicīnisko  komisiju 

 
 
1. Izveidot  Nīcas novada Pedagoģiski medicīnisko komisiju  4 cilvēku sastāvā. Komisijas  

sastāvā  apstiprināt: 
 

Vadītāja – Pārsla Ivanova,pedagoģijas zinātņu maģistrs. 

Psihologs – Dace Rieksta, profesionālā maģistra grāds psiholoģijā, Nīcas novada 

izglītības psihologs; 

Logopēds – Ilva Brīvule, Montesori speciālās izglītības pedagogs, Nīcas novada izglītības 

iestāžu logopēds; 

Speciālais pedagogs – Kristīne Diķe, speciālās izglītības pedagogs, pedagoģijas zinātņu 

maģistrs, Liepājas speciālās internātpamatskolas pedagogs. 

 

2. Nīcas novada Pedagoģiski medicīniskās  komisijas Nolikumu  apstiprināt  

 
6. 

Par degvielas  normām Nīcas novada domes 
autotransportam  un  traktoriem 

 
 1. Degvielas  normas   apstiprināt   saskaņā   ar pielikumu. 

 
 

7. 
Par Nīcas novada  pirmsskolas izglītības ‘’Spārīte’’  nolikumu 

  
 
7.1. Apstiprināt  Nīcas novada  pirmsskolas  izglītības  iestādes  ‘’Spārīte’’ nolikumu . 
7.2. Ar Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Spārīte’’ Nolikuma apstiprināšanu  spēku 

zaudē Nīcas pirmsskolas  izglītības  iestādes  2010. gada 11. martā apstiprinātais  
Nolikums. 

 
8. 

Par Nīcas  novada domes lietvedības  instrukciju 
 
8.1. Nīcas novada   domes  Lietvedības  instrukciju apstiprināt.  
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9.  
Par  Nīcas vidusskolas  nolikumu 

 
9. 1. Nīcas  vidusskolas  nolikumu apstiprināt   
 
9.2. Ar Nīcas vidusskolas  Nolikuma  apstiprināšanu  spēku  zaudē  2009.gada 30. jūlijā  
(protokols Nr. 4) apstiprinātais  Nīcas vidusskolas  Nolikums. 
 

10. 
Par Nīcas vidusskolas  Darba  kārtības noteikumiem 

 
 1. Nīcas  vidusskolas Darba  kārtības  noteikumus  apstiprināt   
 

11. 

 Par  projekta  „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
Nīcas novada  ēkās atbilstoši augstām  energoefektivitātes prasībām un izmantojot 
videi draudzīgus  būvniecības  materiālus un izstrādājumus’’  līdzfinansējuma 
precizēšanu 
 
11. 1. Akceptēt līdzfinansējumu projektam   „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai Nīcas novada  ēkās atbilstoši augstām  energoefektivitātes 
prasībām un izmantojot videi draudzīgus  būvniecības  materiālus un izstrādājumus’’ . 
 

12. 
Par līgumu ar VAS ‘’Latvijas valsts meži’’  

par pašvaldības ceļu lietošanu kokmateriālu  izvešanai 
  

12.1.Nīcas novada domes sadarbības  līguma ar VAS ‘’Latvijas valsts meži’’   
projektu akceptēt 

12.2. Pilnvarot  Nīcas  novada  domes priekšsēdētāju  A.PETERMANI parakstīt  
līgumu ar VAS ‘’Latvijas  Valsts  meži’’ 
 

13. 

Par sociālā pabalsta piešķiršanu 

 
13.1.  Apstiprināt  administratīvo  aktu Nr.  306 ( pabalsta  piešķiršana  ārkārtas  situācijā). 
     

14. 
Par štatu atalgojumu saskaņā 

ar minimālās  algas  paaugstināšanu 
 

Ar 2011. gada 1. janvāri  MK  noteikumi  nosaka  minimālās  algas  paaugstināšanu  
no 180.- Ls  līdz 200.- Ls. 

 
 

14.1.  Ar 01. 01. 2011. apstiprināt atalgojumu saskaņā  ar  sarakstu par  darbiniekiem, kuri 
saņem minimālo  algu. 
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15. 
Par  Saistošiem noteikumiem   Nr. 15  

 ‘’ Par atkritumu apsaimniekošanu  
Nīcas novada administratīvajā  teritorijā’’  

 
18.1. Saistošos noteikumus Nr. 15 ‘’Par  atkritumu  apsaimniekošanu Nīcas novadā’’ 

apstiprināt. 
18.2. Saistošie  noteikumi stājas  spēkā  likumdošanā  noteiktā  kārtībā. 
 

 
16. 

Par  komisiju izveidošanu 
  
16.1.Izveidot komisijas: 

16.1.1. Kultūras komisiju 6 cilvēku sastāvā, 
16.1.2. Jauniešu komisiju 6 cilvēku sastāvā, 
16.1.3. Novada iedzīvotāju komisiju 9 cilvēku sastāvā. 

 
16.2. Uzaicināt novada iedzīvotājus rakstiski  pieteikties  darbam minētajās  komisijās 

līdz 2011. gada  20. janvārim. 
 
 

17. 
Par sociālā  dzīvokļa  lietošanas  tiesībām 

 
17.1. . Apstiprināt  administratīvo  aktu Nr.  307 
 

  
 

 


