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1. 
Par Nīcas novada domes iesniedzamajiem projektiem Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai" II kārtā 

 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,   
DOME  NOLEMJ: 

 
1. Pamatojoties uz 14.08.2012. MK noteikumiem Nr. 559 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai" nolikums” (ar grozījumiem 05.10.2012.), Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) finansēto projektu atklātā konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai" II kārtā sagatavot un iesniegt šādus projektu iesniegumus: 

 
1.1. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīcas 

novada pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” ēkās 

Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".  

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada 
pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte” ” tiks realizēts Nīcas novada objektā – Nīcas novada 
Pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” ēkā Saules ielā 5, Nīca, Nīcas novads, LV -3473, Latvija. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 280804,83 Ls, no kurām 280804,83 Ls ir attiecināmās 
un 0,00 Ls neattiecināmās izmaksas. Nodrošināt līdzfinansējumu 70,60 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām – 198264,83 Ls un neattiecināmās izmaksas 0,00 Ls no 2013.gada 
budžeta līdzekļiem. 

Nīcas novada dome apliecina, ka Pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” ēkai, kurā 
plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus 
gadus pēc projekta īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 

Nīcas novada dome pilnvaro Pirmsskolas izglītības iestādes „Spārīte” vadītāju Dairu Eglīti 
parakstīt un iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt nepieciešamos precizējumus projekta 
iesniegumā (ja tādi būs nepieciešami) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu 
atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros. 
 

1.2. Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Nīcas 
vidusskolas  ēkās 

Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai".  

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas 
vidusskolā” tiks realizēts Nīcas novada objektā – Nīcas novada Nīcas vidusskolas ēkā, Skolas ielā 
14, Nīca, Nīcas novads, LV – 3473, Latvija. 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 732860,47 Ls, no kurā 714003,91 Ls ir attiecināmās un 
18856,56 Ls neattiecināmās izmaksas. Nodrošināt līdzfinansējumu 70,02 % apmērā no 
attiecināmajām izmaksām – 499980,58 Ls un neattiecināmās izmaksas 18856,56 Ls no 2013.gada 
budžeta līdzekļiem. 

Nīcas novada dome apliecina, ka Nīcas vidusskolas ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, 
attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota un ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas netiks mainīts lietošanas veids un tā netiks demontēta. 
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Nīcas novada dome pilnvaro Nīcas vidusskolas direktori Lāsmu Petermani parakstīt un 
iesniegt projekta iesniegumu, kā arī veikt nepieciešamos precizējumus projekta iesniegumā (ja tādi 
būs nepieciešami) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" ietvaros. 
 

 
2. 

Par Eiropas Zivsaimniecības fondā iesniegtā projekta „Ēkas rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas un sporta vajadzībām Rudē” rekonstrukcijas I kārtas 

pašvaldības finansējumu 
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Eiropas Zivsaimniecības fondā iesniegtajam projektam „Ēkas rekonstrukcija un teritorijas 
labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas un sporta vajadzībām Rudē”, kur projekta ietvaros 
paredzēta rekonstrukcijas I kārta – ēkas energoefektivitātes pasākumi: fasādes un cokola 
siltināšana, jumta seguma nomaiņa, logu un durvju nomaiņa - papildus nodrošināt 

pašvaldības finansējumu12 039,97 latu apmērā iekštelpas, kas paredzēta sporta 
nodarbībām, iekšējās apdares būvdarbu realizēšanai tādā pakāpē, lai var organizēt sporta 
nodarbības ēkā uzreiz pēc projektā paredzētās būvdarbu I kārtas realizācijas.  

2. Finansējumu telpas iekšējās apdares darbiem paredzēt 2013. gada pašvaldības budžetā 
un paredzot aizņēmumu Valsts Kasē. 

 
 

 


