2012. gada 26. novembra
Nīcas novada domes
ārkārtas sēde

1.
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
1.Apstiprināt Nīcas novada domes izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā”.
2.Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
Pašvaldības budžets/ kredīts
ERAF finansējums
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
475 013,34
351 402,00
351 402,00
52 710,30
298 691,70
0,00
123 611,34

3.Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis

Pasākuma
raksturojums

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

U1
Ūdens
ņemšanas
vietas
sakārtošana

Nodrošināt
pietiekamu
dzeramā
ūdens
daudzumu, sakārtot esošo
ūdens ņemšanas vietu.

Artēziskā
urbuma
„Centrs2”
rekonstrukcija
2,5l/sek.

Dziļurbuma
sūkņi
Q=2,5
l/sek., 2,0l/sek.

Jauna
urbuma
2,0l/sek.

artēziskā
izbūve

U2 Pazemes Sakārtot
sistēmā Esošā
urbuma
ūdens
neizmantojamās būves.
„Centrs1”
horizonta
tamponēšana.
aizsardzība

2
Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis

patērētājiem
U3
Ūdens Nodrošināt
kvalitatīvu ūdens piegādi,
kvalitātes
spiediena
nodrošināšana ūdens
nodrošināšana
kā
arī
ūdens
padeve
elektroenerģijas
pārtraukuma gadījumā.
U4
Ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija
K1
Notekūdeņu
attīrīšanas
nodrošināšana
K2
Kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija

Pasākuma
raksturojums

Jaunas atdzelžošanas
stacijas izbūve 8,5m3/h.
izmantojot
esošās
iekārtas 6,0m3/h.
Ģeneratora
montāža
un hidrafora montāža
ŪAS.

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

Iekārtas
2,5m3/h.
Ģenerators
6,0kW.
Hidrafors
2x1,0m3

Nodrošināt ūdensapgādes Esošo ūdensapgādes
pakalpojumu drošību un tīklu rekonstrukcija 881
nepārtrauktību, pilnvērtīga m.
un tīra dzeramā ūdens
piegādi patērētājiem.
Nodrošināt
kvalitatīvu Jaunu BIO 55 izbūve
notekūdeņu
attīrīšanu, Teritorijas
novērst vides eitrofikācijas labiekārtošana.
draudus.

DN110,DN50,
DN32.

Esošo
pašteces
kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija 1320 m
(pašteces),
415
m(spiedvadi).
KSS
rekonstrukcija.

DN250,
DN200
(pašteces),
DN63(spiedva
di),
Notekūdeņu
sūknis
10,0m3/h.

Nodrošināt
efektīvu
notekūdeņu savākšanas
sistēmu un samazināt
lietus ūdeņu/ gruntsūdeņu
pieplūdi
kanalizācijas
sistēmā.

Iekārta BIO Q=
55 m3/dnn.
Ģenerators
5,0kW.

4.Projekta finansēšanā nodrošināt Nīcas novada domes ieguldījuma daļu 52 710,30 lati,
kas sastāda 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, un gatavot iesniegumu
ERAF finansējuma saņemšanai 298 691,70.
5.Reaizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
6.PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
7.Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
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2.
Par projekta iesniegumu
„Ēkas rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana
brīvā laika pavadīšanas un sporta vajadzībām Rudē”

1.
Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātā atklātā konkursa II kārtā
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstība” 1.rīcībā „Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības,
atjaunošana un attīstību” iesniedzot projekta iesniegumu „Ēkas rekonstrukcija un teritorijas
labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas un sporta vajadzībām Rudē” par maksimālo projekta
kopējo summu 171 575,72 LVL (ietverot ēkas rekonstrukcijas būvdarbu I un II kārtu).
2.

Nodrošināt projektam pašvaldības līdzfinansējumu:

2.1. 6 922,60 LVL apmērā, kas ir 10% no projekta attiecināmām izmaksām, kur attiecināmās
izmaksas ir 69 225,99 LVL, t.sk. EZF atbalsta summa 62 303,39 LVL un pašvaldības 10%
līdzfinansējums 6 922,60 LVL.
2.2. 72 572,12 LVL apmērā tām I un II kārtas būvdarbu izmaksām, kas pārsniedz projektā
attiecināmās izmaksas.
2.3. 29 777,60 LVL apmērā visām būvdarbu 21% PVN izmaksām, kuras saskaņā ar projektu
programmu regulējošiem normatīviem ir neattiecināmas.
3. 6 756,00 LVL apmērā segt no pašvaldības budžeta projektā neietvertās neattiecināmās
izmaksas tehniskā projekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, bez kurām nav
iespējams realizēt projektu.
4.
Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu, pieprasot pieļaujamo avansu un ņemot
aizņēmumu Valsts Kasē.

3.
Par SIA „Ostkom” iesniegumu
1. SIA „Ostkom” ierīkošanas projektu „Koaksiālo piekārto līniju nomaiņa uz optiskajām
piekārtajām līnijām Nīcā, Nīcas novadā” saskaņot pēc līguma parakstīšanas par
gaisvadu līnijas demontāžu pāri Nīcas vidusskolas jaunajam korpusam.
2. Gaisvadu līnijas nomaiņai noslēgt līgumu par gaisvada kabeļa demontāžu,
paredzot, ka līdz 2013.gada 1.aprīlim gaisvadu kabelis jādemontē no skolas jumta,
paredzot pašvaldībai tiesības rīkoties, ja SIA „Ostkom” nepilda līgumā uzņemtās
saistības par kabeļa demontāžu.
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3. Piekrist servitūta līguma sarunu uzsākšanai par gaisvadu līnijas ieguldīšanu zemē
pašvaldības īpašumā, paredzot vienreizēju kompensāciju pēc sekojoša aprēķinakabeļa aizsargjoslas platība uz pašvaldības zemes X 1,5 % no zemes kadastrālās
vērtības par aizsargjoslas platību latos X kabeļa ekspluatācijas gadi, bet ne mazāk
kā 20.
4.
Par SIA „Lattelecom” projektu

1. Piekrist servitūta līguma parakstīšanai ar SIA „Lattelecom” par jauniem
apgrūtinājumiem saistībā ar tehniska projekta "Sakaru komunikāciju tīkla izbūve
Nīcas ciema centrā (Saules iela, Dārza iela, Skolas iela) Nīcas pagastā, Nīcas
novadā" realizāciju, līgumā paredzot:
1.1.

vienreizēju kompensāciju pēc sekojoša aprēķina- kabeļa aizsargjoslas
platība uz pašvaldības zemes X 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības par
aizsargjoslas platību latos X kabeļa ekspluatācijas gadi, bet ne mazāk kā 20,

1.2.

SIA „Lattelecom” nodrošināt, ka pēc projekta "Sakaru komunikāciju tīkla
izbūve Nīcas ciema centrā (Saules iela, Dārza iela, Skolas iela) Nīcas
pagastā, Nīcas novadā" realizācijas un pirms nodošanas ekspluatācijā
jaunās inženierkomunikācijas tiek uzmērītas izpildmērījumu plānā un
iesniegtas Nīcas novada domē pārbaudei un saskaņošanai.
6.
Par naftas izpētes sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Nīcas novada Nīcas pagasta īpašumā „Maigas”

PS „BALTIC OIL CORPORATION” 29.novembrī Nīcas kultūras namā organizēs
sabiedrisko apspriešanu par Nīcas novada nekustamajā īpašumā „Maigas” plānotajiem
ogļūdeņražu (naftas) izpētes darbiem.
Paredzētās darbības vieta: Nīcas novads, „Maigas”, kadastra nr.6478 008 0067
Paredzētās darbības nosaukums: ogļūdeņražu izpētes darbi, Vides pārraudzības valsts
birojs 2012.gada 27.septembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.474 par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts: ogļūdeņražu izpētes darbi saskaņā ar Ekonomikas
ministrijas 2009.gada 11.novembra licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr.2.
Ogļūdeņražu izpētes darbi paredz esošā ogļūdeņražu urbuma atvēršanu un izpēti,
eksperimentālo ogļūdeņražu ieguvi, ogļūdeņražu iekārtu (urbšanas iekārta УПБ-100,
sūkņa krāns IZP5-100, sūknis, UNS 125×320, pārvietojamā elektrostacija 150 Kw)
ekspluatāciju.
Izvērtējot minēto informāciju, domes deputāti vienojas par uzdodamajiem jautājumiem:
Ogļūdeņražu izpētes un ieguves (11.11.2009. licence Nr.2) licences laukumā ietilpstošie
īpašumi „Maigas”, „Terviti” un daļa īpašuma „Jūraskāpas” atrodas krasta kāpu
aizsargjoslā, krasta kāpu aizsargjoslā atrodas arī plānotais atveramais esošais urbums-
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MK rīkojumā par licences laukumu ir noteikts, ka darbība nedrīkst tikt veikta krasta kāpu
aizsargjoslā.
Veicot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru plānotajām darbībām , jāizvērtē vēja
erozijas un neparedzami spēcīgo rudens un ziemas vētru (noskalojumi 3-10m vienas
vētras laikā) draudi-īpašumu „Maigas”, kur atrodas esošais urbums un kuru plānots atvērt,
no pludmales atdala tikai viena kāpa apmēram 50 m platumā.
Saskaņā ar Nīcas novada attīstības programmu un teritorijas plānu Bernātu dabas parka
centrālā daļa (arī teritorija ap licences laukumu) ir plānota kā atpūtas un rekreācijas
teritorija ar attiecīgu apbūvi un infrastruktūru, iespējamās darbības ogļūdenražu izpētei un
ieguvei nedrīkst šo plānoto attīstību ierobežot vai iznīcināt.
Nav pieļaujama iespējamā intensīvā smagā transporta kustība dabas parka teritorijā- ir
jārod alternatīvi risinājumi (piemēram, ogļūdeņražu aiztransportēšana līdz iepildei
automašīnās līdz vietai, kur nav esošas intensīvas apbūves, pa cauruļvadu), lai pēc
iespējas samazinātu smagās tehnikas kustību pa ĪADT esošajiem ceļiem:
-

ĪADT dabas parks „Bernāti”, īpaši tā teritorija ap licences laukumu, ieskaitot
pludmali, ir sabiedrības iecienīta un intensīvi apmeklēta rekreācijas un atpūtas
vieta,
darbības ogļūdeņražu izpētē un ieguvē nedrīkst traucēt sabiedrībai pieejā
objekta- kafejnīcas „Dzintariņš”- plānoto darbību (piem., smagās tehnikas
intensīva pārvietošanās gar to),

Lēmums netiek pieņemts.

