Nīcas novada domes ārkārtas sēde
2016.gada 15. februārī
1.
Par cirsmu izstrādes tiesību izsoles rezultātiem
Nīcas novada domes izsoles komisijas 01.02.2016. izsoles protokolu,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamo īpašumu “Kalnišķu mežs”
un “Alkšņu mežs” cirsmu izstrādes tiesību 2016.gada 1.februāra izsoles rezultātus,
saskaņā ar kuriem:
1.1. pārdot SIA „Metsa Forest Latvia”, reģ. Nr. 40003011260 īpašuma “Alkšņu
mežs” cirsmas Nr. 4., 5., 10. (nogabalu Nr. 13., 17., 6., 10.1) izstrādes tiesības par
summu EUR 17447,- (septiņpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri septiņi
euro), kopējā pirkuma summā ieskaitot iemaksāto izsoles nodrošinājumu EUR
1742, - (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit divi euro);
1.2. Izbeigt izsoli bez rezultātiem cirsmām Nr. 1, 2, 3, 4 īpašumā „Kalnišķu mežs”
un cirsmām Nr. 1, 2, 11 īpašumā „Alkšņu mežs”.
2. Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošu meža cirsmu izstrādes
tiesību pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada pašvaldības izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Nīcas novada domes priekšsēdētājam.
2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par , pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 31.
3.
Par projektu ideju konceptu iesniegšanu pamatojoties Ministru Kabineta
13.10.2015. noteikumu Nr. 593 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas
noteikumi”
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ:
1. Iesniegt projektu ideju konceptus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā 3.3.1. SAM trešās projektu iesniegumu atlases kārtas priekšatlases
ietvaros. Projektu konceptus iesniegt par infrastruktūras izveidošanu īpašumos
“Cukuri” (kad. Nr. 6478 010 0173) un “Jūras kāpas” (kad. Nr. 6478 008 0368):
a. ražošanas infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai Nīcas novadā, īpašumā “Cukuri”, kad. Nr. 6478 010 0173
b. ražošanas infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības un saimnieciskās
darbības attīstības veicināšanai Nīcas novadā, īpašumā “Jūras kāpas”,
kad. Nr. 6478 008 0368.
4.
Par metu konkursu „Meta izstrāde dabas taku labiekārtojumam teritorijā
„Bernātu parks”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”
Nīcas novada pašvaldības vajadzībām’’

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, „Publisko iepirkumu
likuma” 72.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav,
atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot un apstiprināt metu konkursa „Meta izstrāde dabas taku
labiekārtojumam teritorijā „Bernātu parks”, Nīcas pagastā, Nīcas novadā”
žūrijas komisiju šādā sastāvā:
1.1.
žūrijas komisijas priekšsēdētājs Andrejs Šakals, Nīcas novada domes
izpilddirektors;
1.2.
žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece Laura Pakule-Krūče, Nīcas
novada domes attīstības nodaļas vadītāja;
1.3.
žūrijas komisijas locekļi:
Rita Davidaite, ainavu arhitekte;
Zane Uldriķe, ainavu arhitekte;
Uldis Vecvagars, Nīcas novada arhitekts;
Dace Vecbaštika, Nīcas novada domes tūrisma un vides speciāliste.
2. Iecelt metu žūrijas komisijas atbildīgo sekretāri Baibu Milleri, Nīcas novada
domes iepirkumu speciālisti.
3. Apstiprināt kopējo godalgu fondu 1550,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti
piecdesmit euro un 00 centi):
3.1.
Pirmās vietas godalga ir 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro un
00 centi);
3.2.

Otrās vietas godalga ir 500 EUR (pieci simti euro un 00 centi);

3.3.

Trešās vietas godalga ir 300 EUR (trīs simti euro un 00centi).
5.
Par Nīcas novada domes lēmuma precizēšanu

11.01.2016. domes sēdē (prot.nr.1, pts.12) dome nolēma:
„Nīcas novada domes projekta „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle”
jaunbūve Nīcas novadā” realizācijai "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" atklāta konkursā
"Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju
samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros, ņemt papildus aizņēmumu valsts kasē
līdz EUR 21 132.06 (iepirkuma rezultātā izmaksas tiks precizētas) apmērā projekta
„Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā” halles
saslēguma ar Nīcas vidusskolu izbūvei . Aizņēmumu plānot uz 30 gadiem ar atlikto
maksājumu uz 3 gadiem.”
Noslēdzoties iepirkuma procedūrai darbu veikšanai uzvarētājs ieguva tiesības
veikt pasūtījumu par summu 14 260,89 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7
balsīm par, pret 2 ( R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE), atturas nav,
Nīcas novada domes projekta „Zema enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle”
jaunbūve Nīcas novadā” realizācijai "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" atklāta konkursā
"Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju
samazinošu tehnoloģiju attīstība" ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret 2 ( R.LATVENS,
A.ROBEŽNIECE), atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Ņemt papildus aizņēmumu valsts kasē EUR 14 260,89 apmērā projekta „Zema
enerģijas patēriņa ēkas „Nīcas sporta halle” jaunbūve Nīcas novadā” halles
saslēguma ar Nīcas vidusskolu izbūvei . Aizņēmumu plānot uz 30 gadiem ar
atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
2. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.
Par izglītības stratēģiju
Jautājuma apspriešanā piedalās : I.APINIS, A.ŠAKALS, I.LĪBEKA, A.VEIDELE,
S.PANKOKA, J.AUSĒJS, D.SIKSNA, R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE, A.VEISS.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, notiek balsojums par šādu
lēmuma projektu:
Nodot sabiedriskajai apspriešanai 15.02.2016. domes ārkārtas sēdē skatīto Nīcas
novada izglītības stratēģijas variantu.
Balsojuma rezultāti : par 1( A.PETERMANIS), pret 7 ( R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE,
D.SIKSNA, S.PANKOKA, J.AUSĒJS, I.LĪBEKA, I.APINIS) , atturas 1 ( R.KALĒJS).
Lēmuma projekts noraidīts.

