Nīcas novada domes
2011. gada 27. aprīļa
ārkārtas sēde
1.
Par 2010. gada finanšu pārskatu
1. Nīcas novada domes 2010. gada finanšu pārskatu apstiprināt.
2.
Par projektu „Ceļa posma rekonstrukcija
Nīcas novada Bernātos
zivsaimniecības attīstībai nozīmīgā teritorijā”
Piedalīties biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā Vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanas II kārtā rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai 2007.-2013. gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
aktivitātē „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”,
iesniedzot projektu „Ceļa posma rekonstrukcija Nīcas novada Bernātos zivsaimniecības
attīstībai nozīmīgā teritorijā” par attiecināmo izmaksu summu 34 946 LVL, no kurām EZF
atbalsts 90%. 31 451 LVL un pašvaldības līdzfinansējums 10% 3495 LVL.
3.
Par līdzdalību Latvijas – Lietuvas
pārrobežu programmas projektā
„Atjaunojamie energoresursi pārrobežu
uzņēmējdarbības attīstībai”
(projekta iesniedzējs Valsts SIA „Latvijas vides investīciju fonds”)
1 . Piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā „Atjaunojamie
energoresursi pārrobežu uzņēmējdarbības attīstībai” (projekta iesniedzējs Valsts SIA
„Latvijas vides investīciju fonds”) ar aktivitātēm Nīcas novada energostratēģijas izstrāde ar
kopējo finansējumu pašvaldības līdzfinansējumu ne vairāk kā 525 EUR.
4
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
un piedalīšanos projektā „My social responsibility”
(„Mana sociālā atbildība”) Lietuvas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu konkursā
1. Nīcas novada domei piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona sagatavotajā
projektā „My social responsibility” („Mana sociālā atbildība”) Lietuvas – Latvijas
pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu konkursā kā
sadarbības partnerim.
2. Piešķirt līdzfinansējumu 15 % apmērā projekta „My social responsibility”
īstenošanai, ja Lietuvas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam 4.projektu konkursā tas tiek apstiprināts.
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3. Garantēt, ka projekta rezultāts tiks uzturēts
ieviešanas.

vismaz 5 gadus pēs projekta

4. Akceptēt projekta darbības Nīcas novada domei- izbūvēt liftu (Nīcas novada domes
administrācijas ēkā, Bārtas iela 6, Nīcā), tādējādi uzlabojot ēkas vispārēju pieejamību un
ieviest jaunu sociālo pakalpojumu - pavadonis-asistents.

5.
Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas pārrobežu
projektu programmā II prioritātē, 3. atbalsta virzienā
„Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība”
1. Kā projekta partnerim piedalīties projekta vadošā partnera – Klaipēdas rajona pašvaldībassagatavotā projektā „Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība”, kas tiek gatavots
iesniegšanai Eiropas Savienības finansējuma piesaistei Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmā IV projektu konkursā II prioritātē 3. atbalsta virzienā „Aktīvas un
ilgtspējīgas sabiedrības attīstība”.
2. Projekta akcepta gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu 15 % apmērā no Nīcas
novada domei plānoto aktivitāšu budžeta 50 000 LVL, t.i., 7500 LVL (ar iespēju 5 % saņemt
kā valsts dotāciju), un priekšfinansēšanu realizēt no domes budžeta vai ņemot aizņēmumu
Valsts kasē.
3. Nodrošināt projekta rezultātu uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.

6.
Par piedalīšanos Latvijas-Lietuvas
pārrobežu projektu programmā II prioritātē, 3. atbalsta virzienā
„Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība”
1. Kā projekta partnerim piedalīties projekta vadošā partnera – Palangas pilsētas
pašvaldības- sagatavotā projektā „Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība”, kas tiek
gatavots iesniegšanai Eiropas Savienības finansējuma piesaistei Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmā IV projektu konkursā II prioritātē 3. atbalsta virzienā
„Aktīvas un ilgtspējīgas sabiedrības attīstība”.
2. Projekta partnera budžetu akcpetēt 45 000 LVL (vai 64 000 EUR), no kuriem 85 % ERAF
finansējums, 15% pašvaldības finansējums (ir iespēja pieteikties Valsts dotācijai pārrobežu
projektos 5% apmērā).
3. Projekta akcepta gadījumā nodrošināt projekta līdzfinansējumu un priekšfinansēšanu no
domes budžeta vai ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
4. Nodrošināt projekta rezultātu uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.

7.
Par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu projekta
„Saieta nams ģimenēm ar bērniem” īstenošanai
1. Akceptēt līdzfinansējuma palielināšanu projektam „Saieta nams ģimenēm ar bērniem”,
paredzot nepieciešamos līdzekļus 850,71 LVL apmērā segt no budžeta neparedzēto
izdevumu fonda.
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2. Segt būvuzraudzības izmaksas rekonstrukcijas darbiem, paredzot nepieciešamos līdzekļus
līdz 250 LVL apmērā segt no budžeta neparedzēto izdevumu fonda.

8.
Par krūmu savākšanu pašvaldības ceļu malās
1. Akceptēt darbības- Nīcas novada domei aicinot pieteikties interesentus nocirsto krūmu
savākšanai pašvaldības ceļu malās. Interesentiem savus piedāvājumus iesniegt Nīcas
novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, līdz š.g. 3.maijam.
9.
Par SIA „Vegi eco” būvniecības ieceri
Lēmums netiek pieņemts

