
 
 

 
 

Nīcas novada domes 
ārkārtas sēdes protokols 

2014.gada  1.aprīlī 
   

1. 
Par sporta zāli 

 
 Gatavoties "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada 
perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta 
konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu 
emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība": 
 

1. Pārstrādāt Nīcas sporta zāles tehnisko dokumentāciju  atbilstoši "Eiropas 
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda 
programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklāta 
konkursa "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un 
inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība" prasībām, 

 
2. gatavot iesniegt projekta pieteikumu „Nīcas novada sporta halles kā 

ilgtspējīgas ēkas, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju 
samazinošu tehnoloģiju izmantojošas ēkas būvniecība Nīcas novadā”. 

 

3. Projekta īstenošanai paredzēt un nodrošināt 15 % līdzfinansējumu no 
attiecināmajām izmaksām un finansējumu neattiecināmajām izmaksām 2015. 
gada budžetā un paredzot aizņēmumu Valsts Kasē. 

 
4. Tehniskās  dokumentācijas sagatavošanai un projektu iesniegumu 

sagatavošanai nodrošināt finansējumu no pašvaldības budžeta. 

 

2. 
Meža cirsmu Nīcas novada Kalnišķu mežā 

Izstrādes tiesību  izsoles  rezultātu apstiprināšana 
 
 

1. Apstiprināt 2014.gada 13.marta Nīcas novada pašvaldībai piederošo 
cirsmu izstrādes tiesību izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem: 

 
1.1.Meža cirsmu Nr. 1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr. 5, Nr.6,Kalnišķu mežā Nīcas 
novadā, zemes vienības kadastra apz. 64780210176, izstrādes tiesības 
nosolīja AS „Saldus mežrūpniecība” par EUR 30 590,00(trīsdesmit tūkstoši 
pieci simti deviņdesmit euro); 

 
1.2. Meža cirsmu Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.10 Kalnišķu mežā Nīcas novadā, 

zemes vienības kadastra apz. 64780210176, izstrādes tiesības nosolīja 
AS „Latvijas Finieris” par EUR 20 900,00 (divdesmit tūkstoši deviņi 
simti euro). 



 

2. Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošus cirsmu izstrādes 
tiesību pirkumu līgumus; 

3. Uzdot lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada domes izpilddirektoram 
A.Šakalam. 

3. 
Par dalību konkursā „Eiropas Gada pašvaldība” 

  
Pieteikties dalībai konkursā „Eiropas Gada pašvaldība”. 

 
4. 

Par pašvaldību savstarpējo norēķinu  kārtību 
Par Nīcas novada izglītības  iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem  2014. gadā 
 
 
 Saskaņā ar 1999. gada 13. jūlija Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 250 
‘’Kārtība, kādā veicami pašvaldību  savstarpējie  norēķini par izglītības  iestāžu  vai 
sociālās  aprūpes  iestāžu  sniegtajiem  pakalpojumiem ‘’ Nīcas novada  dome  ir  
aprēķinājusi un apstiprinājusi  2013. gada izdevumus  par viena skolēna   izmaksām  
mēnesī. 
 Pamatojoties uz   2013. gada  aprēķiniem  par  viena skolēna  izmaksām,   
 

DOME  NOLEMJ: 
1. Apstiprināt  viena skolēna  izmaksas 2014. gadā Nīcas novada  izglītības  

iestādēs  
 

5. 
Par nolikumu par licencēto makšķerēšanu 

 Liepājas ezerā un pilnvarojuma līgumu 
 
Apstiprināt „Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā” un pilnvarojuma 
līgumu . 

6. 
Par tautas deju kolektīvu 

 vasaras satikšanās festivāla „Soļi smiltīs” nolikumu 
 

 
Apstiprināt tautas deju kolektīvu vasaras satikšanās festivāla „Soļi smiltīs” nolikumu  
 

 
 
 
 
 
 


