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Nīcas novada domes 
2019. gada  19. jūlija  ārkārtas  sēde (protokols Nr. 15) 

 
  

 Sēdē  piedalās:  
 

 Nīcas  novada domes priekšsēdētāja  vietnieks  Renārs LATVENS,  deputāti  Inguna 
LĪBEKA,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE,  Ainars SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS,   juriste  Linda ZVAIGZNEKALNE  
  
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks  Renārs  LATVENS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  I.REĶĒNA 
           

 
DARBA   KĀRTĪBA 
 
1. Zemes un īpašumu  jautājumi 
 
2. Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, Lauku 
attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
(Projekts  Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve” ) 
 
 3. Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, Lauku 
attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
(Projekts “Multifunkcionālas atpūtas vietas izveide Bernātu dabas parkā” ) 

 

4. Par projekta “Nīcas jauniešu centra virtuve – vieta kur satiekas paaudzes” pieteikuma 
iesniegšanu biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklāta projektu konkursa 6.kārtā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai” ietvaros. 
 
5. Par 25% līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Nīcas novada attīstības biedrība” dalībai 
“Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā, Lauku attīstības programmas 
pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
 

1. 
Zemes un īpašumu jautājumi 

 
 Nīcas  novada dome izskata  zemes  un īpašumu  jautājumus: par īpašumu atsavināšanu, 
par izdevumu apmēru  atsavināšanai, nosaukumu piešķiršanu, nekustamā īpašuma  
nostiprināšanu zemesgrāmatā. 
 Atklāti balsojot,  ar 5 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
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DOME  NOLEMJ: 
 

Apstiprināt  administratīvos  aktus  no Nr. 97 līdz Nr.  102 ieskaitot. 
 
 

2. 
Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) 

izsludinātajā projektu konkursā 
Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 

 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav,  

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikuma “Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve” 
‘’Liepājas rajona partnerības’’ izsludinātajā projektu konkursā un līdzfinansēt projektu 66,72% 
apmērā, t.i. EUR 80206,48. Projekta priekšfinansējumam un līdzfinansējumam ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē. 
 

3. 
 

Par dalību biedrības “Liepājas rajona partnerība” (LRP) 
izsludinātajā projektu konkursā 

Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 
 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, pret 
nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu “Multifunkcionālas atpūtas vietas izveide Bernātu dabas parkā” 
‘’Liepājas rajona partnerības’’ izsludinātajā projektu konkursā un līdzfinansēt projektu 25 % 
apmērā, t.i. EUR 3500,00. Projekta priekšfinansējums un līdzfinansējums tiek paredzēts Attīstības 
nodaļas budžeta ietvaros. 

 
4. 

Par projekta “Nīcas jauniešu centra virtuve – vieta kur satiekas paaudzes” 
pieteikuma iesniegšanu biedrības “Liepājas rajona partnerība” 

izsludinātajā atklāta projektu konkursa 6.kārtā 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 

„Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros 
 
 Pamatojoties  uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’  21. pantu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, 
pret  nav, atturas nav, 

DOME NOLEMJ: 
1. Iesniegt projekta pieteikumu “Nīcas jauniešu centra virtuve – vieta kur satiekas paaudzes” 

un līdzfinansēt projektu 15% apmērā. Projekta priekšfinansējumam un līdzfinansējumam 
plānot budžeta līdzekļus 2020.gadā. 
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5. 

Par 25% līdzfinansējuma piešķiršanu 
biedrībai „Nīcas novada attīstības biedrība” 

dalībai “Liepājas rajona partnerība” (LRP) izsludinātajā projektu konkursā 
Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” 

 
 Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, pret  
nav, atturas nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Piedalīties biedrības „Nīcas novada attīstības biedrība” projektā ar līdzfinansējumu 25% 
apmērā, t.i. EUR 1305,00. Līdzfinansējums tiek paredzēts Nīcas sporta halles budžeta ietvaros. 


