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Protokols Nr. 16, punkts Nr. 1 

Par  pašvaldības nekustamā  īpašuma „ Baltalkšņu mežs” 
Nīcas pagastā, zemes gabala  un mežaudzes  
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšana  
 2019.gada  13.maijā Nīcas novada dome ir pieņēmusi  lēmumu  (protokola Nr.9) “Par 
nekustamo īpašumu atsavināšanu” uzsākt atsavināšanas procesu.  

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešajai daļai nekustamā 
īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 
kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu. 
Nīcas novada pašvaldība saskaņā ar  „Publiskas personas mantas atsavināšanas” likuma 8.pantu 
6.punktu ir veikusi atsavināmās mantas novērtēšanu.  

2019.gada 5.jūlijā nekustamā īpašuma vērtētājs SIA „VGC Ekspertu grupa”, reģistra Nr. 
40003554692  Nīcas novada pašvaldībai iesniedza  nekustamā īpašuma  „ Baltalkšņu mežs”  
novērtējuma atskaiti,  kurā  tirgus vērtība tika noteikta 93 200   (deviņdesmit trīs tūkstoši divi  simti 
eiro).  

 Atbilstoši „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 16.pants, nosaka, ka  izsoles 
dalībniekiem pirms izsoles jāiesniedz nodrošinājumu 10 (desmit)  procentu apmērā no izsolāmās 
mantas nosacītās  cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas. Nodrošinājums  
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā  naudas summa  ir ieskaitīta izsoles norādītajā bankas kontā.  
 Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 1.daļu 1.punkts,  
5.pants, 10.pants, 11.panta 1.daļa, 34.panta 2.daļu,  2011.gada 1.februāra Ministru kabineta 
noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38. punktu,  

DOME NOLEMJ: 
1.Atsavināt Nīcas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu- zemi un mežaudzi  „ Baltalkšņu 
mežs”, kadastra numurs   6478 011 0155 , kadastra apzīmējums 64780110100 ar šādiem nosacījumiem: 
1.1.  apstiprināt atsavināšanas cenu  izsoles 93 200   (deviņdesmit trīs tūkstoši divi  simti eiro).  
1.2. apstiprināt atsavināmā objekta –zemes gabala un mežaudzes  „ Baltalkšņu mežs”, kadastra numurs   
6478 011 0155 , kadastra apzīmējums 64780110100, izsoles noteikumus. 
2. Izsoli organizēt 2019.gada  3.oktobrī   plkst.10.30 Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīcā, Nīcas 
pagastā, Nīcas novadā. 
4. Nekustamo īpašumu  var apskatīt darba dienās darba laikā no plkst.: 9.00-16.00 Nīcas pagastā, Nīcas 
novadā, iepriekš piesakoties pa tālruni  6 34 522 51. 
5.Pieteikumu izsolei  iesniegt  līdz 2019.gada 3.oktobra plkst.09:00, Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, 
Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, 2.stāvā  18.kabinetā.   
6. Kontaktpersona: Nīcas novada domes zemes lietu speciāliste Sandra PĻAVNIECE, tālrunis 6 34 52251; 
e-pasts: sandra.plavniece@nica.lv.  
7.Izsoles  komisiju apstiprina ar  domes priekšsēdētāja  izdodot rīkojumu. 



 

8.Lēmumu viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās  var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā. 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                               A.PETERMANIS 

 


