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Nīcas novada domes
2013.gada 28. janvāra ārkārtas sēde
1.
Par jaunu amata vietu izveidošanu un izmaiņām algas mēneša likmē
I.
1. Izveidot jaunas amatu vietas Nīcas novada domē ar 2013.gada 1.februāri:
Sports

Likme

Apkopēja
Sporta treneris

Profesija
s kods
9112-01
3422-03

Amatu saime

0,5
0,5

3. Apsaimniekošana
48.Sporta
organizēšana un
profesionālais sports

Sociālais
dienests
Veļas mazgātāja

9121-01

0,5

3.Apsaimniekošana

Līmenis
IB
II

Algu
grupa
3
8

Alga
(Ls)
100
533,
16

IB
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100

II.

1. Noteikt skolotāja palīga algas mēneša likmi Nīcas pirmsskolas izglītības
iestādē „Spārīte” un Rudes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā 220,- Ls ar
2013.gada 1.februāri.
2.
Par saistošiem noteikumiem

2.1.

Par 2012. gada faktisko budžetu
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,
DOME NOLEMJ:
Saistošos noteikumus Nr. 1 ‘’Par 2012. gada faktisko budžetu’’ apstiprināt .

2.2.

Par 2013. gada budžeta sadalījumu

2013. gada budžeta sadalījumu apstiprināt
2.2.

Nīcas novada dome izskata 2013. gada budžetu.
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,
Saistošos noteikumus Nr. 2 ‘’ Par 2013. gada budžetu’’ apstiprināt
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3.
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 6 (pielikumā).
4.

Par nolikumu apstiprināšana
1.Apstiprināt Nīcas novada vokālās mūzikas konkursa “Balsis” nolikumu.
2. Apstiprināt Nīcas novada skolēnu skatuves runas konkursa “Ievelc dziļā elpā savu
Latviju” nolikumu.
Skatīt pielikumus.
5.
Par Nīcas mūzikas skolas audzēkņu mācību maksu
1. Šajā mācību gadā ar 2013. gada 1. februāri noteikt Nīcas mūzikas skolas audzēkņu
mācību maksu 5,- Ls mēnesī .
6.
Par mācību maksu Nīcas novada futbola grupā
1. Ar 2013.gada 1. februāri noteikt Nīcas novada futbola grupas mācību maksu 5,- Ls mēnesī .
2. Noteikt, ka mācību maksa maksājama par visu kalendāro gadu.

7.

Par komunālajiem pakalpojumiem
Pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, 21.panta 14.c
punktu,
DOME NOLEMJ:
1. Komunālos pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes
ciemā un tā teritorijai piegulošām privātmājām ‘’Strautiņi’’, ‘’meldri’’ un ‘’Akmenēji’’
esošajiem pakalpojuma saņēmējiem turpināt nodrošināt Nīcas novada domei.
2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā noteiktie pakalpojumi ir:
2.1.Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa esošo centralizēto ūdensapgādes tīklu
līdz patērētājiem;
2.2.Kanalizācijas ūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana pa esošo centralizēto
kanalizācijas tīklu līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai
ūdenstilpē.
3. Maksa par pakalpojumiem nosakāma ar Nīcas novada domes lēmumiem.
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4. Noteikt, ka Otaņķu pagasta pārvaldes Komunālā daļa ir atbildīga par pamatojošās
informācijas sagatavošanu pakalpojuma maksas izmaiņu veikšanai.
5. Noteikt, ka Otaņķu pagasta administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktā pakalpojumu
maksa, kas apstiprināta ar 1998. gada 28. septembra Otaņķu pagasta padomes sēdes
lēmumu Nr. 58.
6. Noteikt, ka par katru jaunu komunālo pakalpojumu pieslēgumu pie esošajiem
centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem Nīcas novada dome pieņem atsevišķu
lēmumu.

8.
Par ERAF līdzfinansētā projekta iesnieguma apstiprināšanu
un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,

DOME NOLEMJ:
1.Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, Nīcas novada domes iesniegtā projekta
‘Ūdenssaimniecības attīstība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā’’ īstenošanai:
478 247,36 LVL (trīs simti deviņdesmit seši tūkstoši sešdesmit divi lati un 34 santīmi),
no kuriem
351 402,00 (trīs simti divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti lati un 28 santīmi) LVL ir
attiecināmās izmaksas un
126 845,36 (sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit divi lati un 06 santīmi) LVL
ir neattiecināmās izmaksas.
2.Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai Vides
investīciju fondā, atkarībā no aizņēmuma izdevīgumu projekta īstenošanas uzsākšanas
brīdī.
3.Akceptēt Nīcas novada domes ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto
projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta
iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (iesnieguma 2.papilddokuments) un
projekta budžeta kopsavilkumam (iesnieguma 3.papilddokuments).

9.
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu
un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības
investīciju projekta īstenošanai
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,
DOME NOLEMJ:
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1.Apstiprināt Nīcas novada domes iesniegto 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
478 247,36
351 402,00
351 402,00
52 710,30
298 691,70
0,00
126 845,36

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 10l/sek.

U2 Pazemes
ūdens
horizonta
aizsardzība

Sakārtot sistēmā
neizmantojamās būves.

Esošā urbuma
„Centrs1”
tamponēšana.

U3 Ūdens
kvalitātes
nodrošināšana

Nodrošināt patērētājiem
kvalitatīvu ūdens piegādi,
ūdens spiediena
nodrošināšana kā arī
ūdens padeve
elektroenerģijas
pārtraukuma gadījumā.

Jaunas atdzelžošanas
stacijas izbūve
10,0m3/h. izmantojot
esošās iekārtas
6,0m3/h.
Ģeneratora montāža
un hidrafora montāža
ŪAS.

Iekārtas
4,0m3/h.
Ģenerators
6,0kW.
Hidrafors
2x1,0m3

U4
Ūdensapgādes
tīklu
rekonstrukcija

Nodrošināt ūdensapgādes
pakalpojumu drošību un
nepārtrauktību, pilnvērtīga
un tīra dzeramā ūdens
piegādi patērētājiem.

Esošo ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija 881
m.

DN110,DN50,
DN32.

K1

Nodrošināt kvalitatīvu

Jaunu BIO 55(CE70)
izbūve

Iekārta BIO Q=

Dziļurbuma
sūkņi Q=10
l/sek., 4,0l/sek.

Jauna artēziskā
urbuma izbūve
4,0l/sek.

5
Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)

Pasākuma mērķis

Notekūdeņu
attīrīšanas
nodrošināšana

notekūdeņu attīrīšanu,
novērst vides eitrofikācijas
draudus.

Teritorijas
labiekārtošana.

55 m3/dnn.
Ģenerators
5,0kW.

K2
Kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija

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

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

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

Pasākuma
raksturojums

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

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.
8. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai Vides
investīciju fondā, atkarībā no aizņēmuma izdevīgumu projekta īstenošanas uzsākšanas
brīdī.
10.
Par elektroenerģijas iepirkumu
Nīcas novada pašvaldības vajadzībām
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi izmantojot likumā noteiktās tiesības, kas atļauj līdz
70 000 latu apjomam iepirkt bez iepirkuma procedūras.
2. Slēgt līgumu par elektroenerģijas piegādi ar AS ”Latvenergo” par sadarbības piedāvājumā
norādītajām cenām.
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11.

Par ģimenes ārstu
pamatteritoriju saskaņošanu
Pēc Nacionālā veselības dienesta Kurzemes nodaļas lūguma ,
pamatojoties uz
likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu,
DOME NOLEMJ:
1. Saskaņot Nīcas novadā praktizējošajiem ģimenes ārstiem 2013. -2015.gadam
sekojošas darbības pamatteritorijas:
Birzniecei Daigai Nīcas novada, Nīcas un Otaņķu pagasti,
Peremežai Ivetai Nīcas novada, Nīcas un Otaņķu pagasti,
Malkevičai Unai

Nīcas novada, Nīcas un Otaņķu pagasti
12.
Pat telpu nomu

1. Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 7 līdz Nr. 12 ieskaitot ( pielikumā).
13.
Par ziemas sporta spēlēm
Nīcas novada ziemas sporta spēļu nolikumu apstiprināt.

