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2014. gada 29. augusta
Nīcas novada domes ārkārtas sēde
____________________________________________________

1.
Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba algas samaksai Nīcas
novada izglītības iestādēs sadali
Nīcas novada dome izskata jautājumu par valsts budžeta
mērķdotācijas pedagogu darba algas samaksai Nīcas novada izglītības
iestādēs sadali, ko saskaņojušas visas iesaistītās novada izglītības iestādes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
I.
Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Nīcas novada izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām laika posmam no 01.09.2014. līdz 31.12.2014.
šādi:
II.
Par valsts budžeta mērķdotācijas 5/6 gadīgo bērnu apmācībai sadali
Nīcas novadā no 2014. gada 1.septembra līdz 31.decembrim šādi:

DOME NOLEMJ:
Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Nīcas novada izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām laika posmam no 01.09.2014. līdz 31.12.2014. šādi:

III.
Par Nīcas novada vispārizglītojošo skolu pedagogu algu likmēm
no 2013.gada 1.septembra līdz 2014. gada 31.decembrim.
Nīcas novada dome izskata jautājumu par Nīcas novada
vispārizglītojošo skolu pedagogu algu likmēm laika posmam no 2014.gada
1.septemrba līdz 2014. gada 31. decembrim.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt pedagogu algu likmes :
1. Nīcas vidusskolā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014.gada 31.decembrim.
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2. Rudes pamatskolā no 2014.gada 1.septembra līdz 2014. gada 31.
decembrim.
3. Uzdot Nīcas vidusskolas direktorei, Rudes pamatskolas direktorei, Nīcas
mūzikas skolas direktorei informēt pedagogus, ka šīs likmes noteiktas līdz
2014.gada 31.decembrim.
4. Uzdot Nīcas vidusskolas, Rudes pamatskolas, Nīcas mūzikas skolas un
Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” direktorēm un vadītājai
nodrošināt informāciju un lēmumu projektus turpmākai savlaicīgai pedagogu
likmju pārskatīšanai domes sēdēs.
2.
Par „Clean R” atkritumu maisu tirgošanu
Tūrisma informācijas centrā
1.
Atļaut tirgot „Clean R” atkritumu maisus Nīcas tūrisma informācijas
centrā
2.
Noteikt 1 maisa pārdošanas cenu 1.45 eiro, ko veido pamatsumma 1.20
eiro un PVN 21%- 0.25 eiro
3.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu bezstrīda kārtībā
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 124. un Nr. 125 .
4.
Par amata vietu izveidošanu
1. Izveidot amata vietu „Sporta zāles pārzinis“, nosakot 1 likmi, ar
2014.gada 1.septembri.
2. Noteikt mēnešalgu EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro) pirms nodokļu
nomaksas.
3. Izveidot amata vietu „Sētnieks“, nosakot 0,5 likmi, ar 2014.gada
1.septembri.
4. Noteikt mēnešalgu 0,5 likmei EUR 160,00 (viens simts sešdesmit euro)
pirms nodokļu nomaksas.
Iestāde/amats

Sports
Sporta nama
dežurants

Profesija
kods

5151-06

Likme

Amatu saime

Līmenis

1,0

3.
Apsaimniekošana

II A

Algu
grupa

Alga
(EUR)

Max

6

320,-

700,
-
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Sētnieks

9613-01

0,5

13. Fizisks
kvalificēts darbs

IA

1

160,-

363,
-

