
        
 
 
 
 
 
 
 

Nīcas novada domes sēde 
2013. gada 11. novembrī 

________________________________________________________ 
 
 
1.  

Zemes un īpašumu jautājumi  
 

I. 
 

  
Apstiprināt  administratīvos  aktus  No Nr. 177 līdz Nr. 179 ( ieskaitot). 

 
II. 
 

Par zemes nomu 
1. Slēgt nomas līgumu  ar  2 personām uz četriem gadiem par   

pašvaldības zemes    nomu  lauksaimniecības  vajadzībām. 

     2.   Noteikt samaksu par nomā nodoto zemi: 
           -NIN- 1,5%  no kadastrālās vērtības, 
          - nomas maksa- 0,5% no kadastrālās vērtības, 
         - 21% PVN. 
 
 

2.  
Par amata vietas izveidošanu un slodzes noteikšanu 

 
2.1. Amata  vietas izveidošana 

          
1. Izveidot novada domes Sociālā dienestā amata vietu „Aprūpētājs“. 
2.  Noteikt aprūpētājam ar 01.01.2014. gadu  pilnu darba slodzi ar minimālo darba 

algu. 
 
2.2. Par slodzes palielināšanu 

 
1. Noteikt Sadzīves pakalpojumu punkta veļas mazgātājai ar 15.11.2013. 
gadu  pilnu darba slodzi ar minimālo darba algu. 
 
 
 
 
 



3.  
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. 
 

4. 
                                                                                       

Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 
  

  
Apstiprināt administratīvos aktus  Nr.  180 un Nr. 181 . 

 
5. 
 

Par izmaiņām darba  algās  2014.gadā  

     Jautājumu atkārtoti izskatīt š.g. decembra  domes  sēdē. 

6. 
Par papildus finansējuma piešķiršanu grīdas seguma iegādei  

Nīcas fitnesa zālei 
 

1. Piešķirt 1000.- Ls   Nīcas fitnesa zāles  grīdas seguma  iegādei. 
 

7. 
Par speciālās atļaujas ( licences ) komercdarbībai zvejniecībā 

piešķiršanu  
 
Apstiprināt   administratīvo aktu nr. 182. 

8. 
Par līdzekļu piešķiršanu automašīnu remontam 

 
      8.1.  

Automašīnas  VW LT28, reģ. Nr. FN8128 remontam/statusa maiņai/pārbūvei  
piešķirt   līdzekļus  2000.- Ls  apmērā. 
 

     8.2.  
Autobusu VW Crafter , reģ. Nr. HP576 un Mercedes Benz Intouro, reģ. Nr. HN 
7385 bojāto vējstiklu iegādei un nomaiņai piešķirt līdzekļus 1100.- Ls  apmērā. 
 

    8.3.  
Automašīnas  VW Crafter , reģ. Nr. HP576, aizmugurējās ass amortizācijas  
cietības  nostiprināšanai  piešķirt  līdzekļus 900.- Ls  apmērā. 
 
 
 



   8.4.   
Lielāka frontālā  iekrāvēja  kausa iegādei piešķirt  naudas līdzekļus  750.- Ls 
apmērā.  
 

   8.5.  
Degvielas sūkņa un degvielas uzskaites  sistēmas iegādei piešķirt līdzekļus  
1350.-   Ls  apmērā.   

 
9. 

Par pabalstu ārkārtas situācijā 
 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  183 . 

10. 

Par deputātu pieņemšanas   laikiem 
 

 Deputāts  Raivis KALĒJS   pieņem   apmeklētājus : 

 Nīcas  novada domē -  pāra  mēnešos  ceturtdienās - nedēļā   pirms domes 

sēdes  no  plkst.17:00-18:00. 
 

11. 
Par konkursu Ziemassvētku kartītes zīmējuma izgatavošanai 

 
 1. Apstiprināt nolikumu „Par konkursu Ziemassvētku kartītes zīmējuma 
izgatavošanai” (pielikumā). 
 
 2. Turpmākajos gados konkursu izsludināt ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu. 
 

12. 
Par  Nīcas novada  Komunālo dienestu 

 
1. Izveidot komunālo dienestu saskaņā ar pielikumā iesniegto 

struktūru. 
 
2. Izveidot četras jaunas štata vietas: 

 Komunālā dienesta priekšnieks; 

 Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas speciālists 

 Komunālā darba speciālists 

 Komunālo pakalpojumu daļas speciālists 

                  3.Noteikt sekojošu darba samaksu 
 

Iestāde/amats Profesijas 
kods 

Likme Amatu saime Līmenis Algu 
grupa 

Alga 
(Ls) 

 

Max 
(Ls) 

Nīcas novada 
dome/administr. 

       

 
Komunālās pārvaldes 
vadītājs 

 
 

 
1 

 
2. 

 
III  

 
10 

 
550 

 

 
825 



Komunālo 
pakalpojumu 
speciālists 

 1 3 IIB 8 399 614 

Apkures,ūdens 
apgādes un 
kanalizācijas 
speciālists 

 1 20 II 9 399 698 

Komunālo 
pakalpojumu daļas 
vadītājs 

 1 3 IIC 9 399 698 

 

 4. Noteikt, ka novada domes decembra sēdē  izpilddirektors  iesniedz 
šādu informāciju: 
 - Komunālā dienesta nolikuma projektu, 
 - par esošo štata vietu aizvirzīšanu  uz jauno struktūrvienību. 
 

13. 
Par nekustamā īpašuma „Standarti”, (kad.nr. 6478 008 0069) 

un „Gaismiņas’’, (kad.Nr. 6478 008 0442),  sadalīšanu 
 
 

Apstiprināt administratīvo aktu Nr.  184. 
 

14. 
Par izmaiņām Nīcas novada Administratīvās  komisijas  sastāvā 

 
 1. Izdarīt izmaiņas Nīcas novada Administratīvās  komisijas  sastāvā,-  no 
komisijas  sastāva izslēgt   Gintu HENKELI. 
 
2. Izdarīt  izmaiņas Administratīvās  komisijas  nolikumā:   papildināt  17. 
punktu  ar teikumu:  
 
  ‘’ Komisija  darbojas  4 cilvēku sastāvā. Neizšķirta balsojuma  
gadījumā  noteicošā  ir  komisijas priekšsēdētāja  vai  viņa prombūtnes laikā  
priekšsēdētāja vietnieka   balsojums . ’’. 

 
15. 

Par liftu  Nīcas lauku ambulancē 
 

Piešķirt 1500,- Ls Nīcas lauku ambulancei Ls 1500 pacēlāja ( lifta) tehniskā 

projekta izstrādei, līdzekļus paredzot no budžeta reālās izpildes. 

16. 

Par   Goda  nosaukumu piešķiršanu 
 

1. Nominācijā „Par mūža devumu Nīcas novadam” goda nosaukumu piešķirt 
Alīdai VĀRNAI un pasniegt balvu līdz 100,- Ls vērtībā . 
2. Nominācijā „Labais darbs Nīcas novadam” goda  nosaukumu piešķirt  Initai 
ĶAUPELEI un pasniegt piemiņas balvu . 
3. Nominācijā „Gada novadnieks 2013”  goda nosaukumu piešķirt Dainai 
SIKSNAI  un  pasniegt balvu līdz 100,- Ls vērtībā. 



4 Apbalvošanu  veikt  Latvijas  dzimšanas dienas  svinīgajā pasākumā. 
 

17. 
Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību piešķiršanu 

 
Apstiprināt  administratīvo aktu Nr.  185. 
 
 

18. 
Par Nīcas vidusskolas iesniegumiem 

 
18.1. Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas vidusskolas iesniegumu 
„Par papildus naudas piešķiršanu 2013. gada budžetam”. 
                                           
1.  Piešķirt Nīcas vidusskolai Ls 310,- sazemējumu veikšanu, līdzekļus 
paredzot no budžeta reālās izpildes. 
 
18.2. Nīcas novada dome ir saņēmusi Nīcas vidusskolas iesniegumu 
„Par papildus naudas piešķiršanu 2013. gada budžetam” 

 
 1.  Piešķirt Nīcas vidusskolai  papildus 4800.- Ls  ūdensapgādes sistēmas 
nomaiņai  skolas vecajā korpusā. 
 

19. 
Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu 

 
Izveidot Nīcas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
novērtēšanas komisiju 2013./2014.m.g. 3 (trīs) cilvēku sastāvā: 
 
1. Inguna LĪBEKA – Rudes pamatskolas direktore, 
2. Antra ŠAKALE- Nīcas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā 
3. Anda VEIDELE – Nīcas novada izglītības speciāliste 
4. nepieciešamības gadījumā  komisijas  darbā pieaicināt  attiecīgās   jomas    
speciālistus. 
5. Nīcas novada izglītības speciālistei Andai VEIDELEI sasaukt pirmo 
komisijas sēdi 2013. gada novembrī. 
6. Noteikt, ka  komisijas  locekļi saņemt  atlīdzību  3.- Ls  par   vienu darba  
stundu. 

 

 


