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Nīcas novada domes 
Ārkārtas sēde 27.12.2013. 

 
1. 

Par sadarbību un līdzfinansējumu projektā „Central Baltic Cycling” 
 

1. Slēgt līgumu ar biedrību „Kurzemes tūrisma asociācija” un kļūt par sadarbības 
partneri projekta „Central Baltic Cycling” aktivitātes „Velotūrisma brošūras 
sagatavošana un izdošana” realizēšanā. 
 

2. Garantēt projekta „Central Baltic Cycling” aktivitātes „Velotūrisma brošūras 
sagatavošana un izdošana” realizēšanai līdzfinansējumu Ls 500,- apmērā, ko 
sastāda 20% Nīcas novada domes līdzfinansējums un 80% priekšfinansējums, 
kas tiks atgriezts Nīcas novada domes kontā pēc atmaksas saņemšanas no 
Eiropas reģionālā Attīstības Fonda. 

 
2. 

Par mencu nozvejas limita maksu 
.  
 
 Pamatojoties uz „Administratīvā procesa likuma” 63.panta 1.daļas 2.punktu, 
65.panta 4.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
 

DOME  NOLEMJ: 
 
 2014. gadā nepiemērot maksu par mencu nozveju Baltijas jūras piekrastē Nīcas 
novada teritorijā. 

3. 
Par papildus finansējumu pašvaldības policijai 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  

DOME  NOLEMJ: 
 
 Piešķirt papildus līdzekļus 1143,76 Ls pašvaldības policijas automašīnas 
remontam, līdzekļus paredzot budžeta ieņēmumu daļā. 
 

4. 
Par Nīcas novada domes pieteikšanos Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 

instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas neliela apjoma grantu shēmu 
"Kultūras apmaiņa" atklātā projektu konkursā ar projektu „EXTRACT” 
(„Exchange for traditional culture jeb Tradicionālās kultūras apmaiņa”) 

 
 
1. Piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda 

programmas neliela apjoma grantu shēmu "Kultūras apmaiņa" atklātā projektu 
konkursā un iesniegt projektu „EXTRACT” (Exchange for traditional culture jeb 
Tradicionālās kultūras apmaiņa).  
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2. Akceptēt projekta kopējo budžetu 81 080 EUR (no tiem 95 % programmas atbalsts, t.i. 
77 026 EUR), 

3. Nīcas novada domei nodrošināt līdzfinansējumu vismaz 5 % apmērā no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām, t.i. 4054 EUR apmērā. 

 
5. 

Par 10% līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” 
projektam „Bērnu rotaļlaukuma izveide brīvā laika pavadīšanai Grīnvaltu ciemā” 

 
1. Piedalīties biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” izstrādātajā projektā 

„Bērnu rotaļlaukuma izveide brīvā laika pavadīšanai Grīnvaltu ciemā” ar 
līdzfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda LVL 530 / EUR 754.12 (pieci simti 
trīsdesmit lati, 00 santīmi / septiņi simti piecdesmit četri eiro, divpadsmit 
eirocenti). 

 
6. 

Par Nīcas novada domes 2014. gada projektu konkursu 
 

 Lai turpinātu sekmēt vietējo Nevalstisko organizāciju un interešu kopu/ 
iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, jau otro 
gadu tiks organizēts vietējais projektu konkurss.  
 Balstoties uz 2013. gada projektu konkursa norisi, konkursa vērtēšanas komisija 
nolikumā ir veikusi izmaiņas un papildinājumus, tāpēc nepieciešams to apstiprināt 
atkārtoti.  
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  
 

DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Nīcas novada 2014. gada projektu konkursa nolikumu. 

2. Apstiprināt Nīcas novada 2014. gada projektu konkursa vērtēšanas komisijas 
nolikumu. 

3. Apstiprināt Nīcas novada 2014. gada projektu konkursa vērtēšanas kritērijus. 

4. Apstiprināt Nīcas novada 2014. gada projektu konkursa veidlapas un 
dokumentus. 

7. 
Par struktūrvienību’’Komunālā pārvalde’’ 

 
 Lēmumu  šajā  jautājumā  nepieņem. 

 
 

8. 
Par   telpu nomu 

 
  

 Apstiprināt  administratīvos  aktus  no   Nr. 200  līdz  Nr. 206 ieskaitot . 
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9. 
Par sociālā dzīvokļa īres tiesību pagarināšanu 

 
Apstiprināt  administratīvos  aktus  Nr. 207. 
 
      

10. 
Par Nīcas novada domes 09.12.2013.  sēdes lēmuma precizēšanu 

 

  
Precizēt  Nīcas novada domes 09.12.2013.  sēdes lēmumu un izteikt to šādā redakcijā: 

 Pedagogu algas (t.sk. nodokļi) 

vienam    mēnesim ( Ls) 

Rudes pamatskola 4816,59 

Nīcas vidusskola 12954,41 

Kopā  17 771,-  

 

11. 
Par minimālo algu 

 
  Nīcas  novada dome  lēmumu šajā  jautājumā  nepieņem. 
 

12. 
Par maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu  

 un zvejas  tiesību izmantošanu 
  
         Pamatojoties  uz  Ministru  kabineta 11.08.2009.  noteikumu Nr. 918 
‘’Noteikumi  par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas  tiesību  nomu  un zvejas tiesību  
izmantošanas kārtību’’  2.pielikumu,  

DOME  NOLEMJ: 
 2014. gadā noteikt  maksu par rūpnieciskās zvejas  tiesību nomu,  to divkārši  
nepaaugstinot . 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


