Nīcas novada domes
2015.g.12. februāra ārkārtas sēde
___________________________________________________
1.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 1
‘’Par precizēto 2014. gada budžetu ‘’
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Saistošos noteikumus Nr. 1 ‘’Par precizēto 2014. gada budžetu‘’ apstiprināt.
2.
Par Saistošiem noteikumiem Nr. 2
‘’Par 2015. gada budžetu’’
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Saistošos noteikumus Nr. 2 ‘’Par 2015. gada budžetu ‘’ apstiprināt .
3.
Par aizņēmumiem
3.1.
Par aizņēmumu Valsts kasē Invalīdu pacelšanas platformas iegādei Nīcas novada
pašvaldības Nīcas ambulances vajadzībām
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.p. un „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Akceptēt invalīdu pacelšanas platformas iegādi Nīcas ambulances vajadzībām kā Nīcas
novada pašvaldības prioritāro vajadzību.
2. 2015.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 22005.0 ( divdesmit divus
tūkstošus un piecus EUR)
invalīdu pacelšanas platformas iegādei Nīcas novada
pašvaldība Nīcas ambulances vajadzībām.
3. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 5 (pieci) gadi.
4. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu.

3.2.
Par aizņēmumu Valsts kasē projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu pagasta Rudes ciemā” īstenošanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu 27.p. un „Par pašvaldību
budžetiem” 22.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. 2015.gadā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases EUR 333377.00
( trīs simti trīsdesmit trīs tūkstošus un trīs simti septiņdesmit septiņus EUR) projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcija un būvniecība Nīcas novada Otaņķu
pagasta Rudes ciemā” īstenošanai.
2. Aizņēmuma termiņš - ilgtermiņa aizņēmumam - 20 (divdesmit) gadi, ar atlikto
maksājumu 24 ( divdesmit četriem) mēnešiem.
3. Aizņēmumu garantēt ar Nīcas novada domes budžetu.
4.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
bezstrīda kārtībā
Pamatojoties uz likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 9. panta otro daļu, likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 18.panta pirmās daļas 11.punktu un 26.pantu,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr.45.

5.
Par nozvejas apjoma limitu sadali zvejai Liepājas ezerā 2015 gadā
Izvērtējot minēto informāciju, un pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību” 1., 2., 3., 3.3., 3.4.,
3.9., 4.1., 4.3., 5., 7.2., 7.10.puntiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, ,atklāti balsojot ar 9
balsīm par , pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Akceptēt 2015.gada 11.februārī Liepājas pilsētas, Grobiņas novada un Nīcas novada
domju pilnvaroto personu un parakstīto protokolu par zivju resursu sadali Liepājas ezerā
zvejai 2015.gadā, kā to nosaka 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību”.
2. Akceptēt 2015. gadā zvejai Liepājas ezerā Nīcas novada pašvaldībai kopējo nozvejas
limitu visām zivju sugām 19040 kg. līdakām 1685kg.
3. Akceptēt 2015 gadā zvejai Liepājas ezerā, uz vienu zivju murdu ar sētas garumu līdz 30
metriem, nozvejas limitu visām zivju sugām 154,8 kg, līdakām 13,7 kg.
4. Akceptēt 2015 gadā zvejai Liepājas ezerā, uz vienu zivju murdu ar sētas garumu virs 30
metriem ( nepārsniedz 100 metrus), nozvejas limitu visām zivju sugām 464,0 kg, līdakām
41,0 kg.

6.
Par projekta pieteikuma iesniegšanu Valsts kultūrkapitāla fondam
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta iesniegumu Valsts kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā
„Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” Nīcas sieviešu kora
braucienam uz Toskānu, lai piedalītos Toscana Music Festival, ko laika posmā no 2015.
gada 22. jūlija līdz 2015. gada 26. jūlijam organizē Musik Reisen Festival.

