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Nīcas novada domes 
2015. gada 22. maija  

ārkārtas  sēde 
 
 
 

1. 
Par  Nīcas  novada  pašvaldības īpašumu „Kalnišķu mežs’’ 

un „Alkšņu mežs’’ cirsmu izstrādes tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
 

 Atklāti balsojot, ar  8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 
DOME  NOLEMJ: 

  
1.      Apstiprināt Nīcas novada pašvaldībai piederošā kustamo īpašumu „Kalnišķu 
mežs” un „Alkšņu mežs” cirsmu izstrādes tiesību 2015.gada 14. maija izsoles 
rezultātus, un pārdot:  

 
SIA „Norinda”, reģistrācijas Nr. 42101023274 īpašuma  ‘’Alkšņu mežs’’ cirsmu ar 

kārtas Nr. 7, 10, 11 izstrādes tiesības par summu EUR 3900,- (trīs tūkstoši deviņi 
simti eiro 00 centi), kopējā pirkuma summā ieskaitot iemaksāto izsoles 
nodrošinājumu EUR 1708,- (viens tūkstotis septiņi simti astoņu eiro 00 centi); 

 
un SIA „Unicentrs”, reģistrācijas Nr. 42103025551 īpašuma ‘’Alkšņu mežs’’ cirsmu 

ar kārtas Nr. 12, 13 par summu EUR 13450,- (trīspadsmit tūkstoši četri simti 
piecdesmit eiro 00 centi), kopējā pirkuma summā ieskaitot iemaksāto izsoles 
nodrošinājumu EUR 1445,-  (viens tūkstotis četri simti četrdesmit pieci eiro 00 centi). 

 
2.      Uzdot Nīcas novada domes juristei sagatavot atbilstošu nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu. 
 
3.      Lēmuma izpildi organizēt Nīcas novada pašvaldības izsoles komisijai. 
 
4.      Kontroli par lēmumu izpildi veikt Nīcas novada domes priekšsēdētājam. 
  

 
2. 

Par Nīcas  novada pašvaldības  īpašumu ‘’Kalnišķu mežs’’ un ‘’Alkšņu mežs’’ 
cirsmu izstrādes tiesību  2(otro) izsoli 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret 1(R.LATVENS), atturas  nav,  

DOME  NOLEMJ: 

1. Pārdot 2. (otrajā)  izsolē nekustamo īpašumu  ‘’Kalnišķu mežs’’ un  ‘’Alkšņu 
mežs’’  10 (desmit) cirsmu izstrādes tiesības.  
2. Organizēt atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 
3. Noteikt 2. (otrās) izsoles sākuma (nosacīto) cenu un izsoles soli katrai cirsmai 
atsevišķi, saskaņā  ar pielikumu: 
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Tabula Nr.1 Kalnišķu mežs 

Izsoles 
kārtas 
Nr. 

Nogabala 
Nr. 

 2.izsoles 
nosacītā cena 
bez PVN 
(EUR) 

Izsoles 
nodrošinājums 
10% (EUR) 

Izsoles 
solis 
(EUR) 

1. 6  5857 585 150 

2. 7, 1  5915 591 150 

3. 11  7928 792 150 

4. 23; 22  3474 347 100 

 
Tabula Nr.2 Alkšņu mežs 

Izsoles 
kārtas 
Nr. 

Nogabala 
Nr. 

 2.izsoles 
nosacītā cena 
bez PVN 
(EUR) 

Izsoles 
nodrošinājums 
10% (EUR) 

Izsoles 
solis 
(EUR) 

5. 14.1; 20  8957 895 150 

6. 26  6968 696 150 

7. 13  7111 711 150 

8. 17  4567 456 100 

9. 6;10.1  5772 577 150 

10. 15  937 93 50 

 
4.Apstiprināt izsoles komisiju: 
                                                4.1. Andrejs ŠAKALS 
                                                4.2. Anda VEIDELE 
                                                4.3. Līga ROGA                                                 
5. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Andreju ŠAKALU. 
6. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Ivetu TUMAŠČIKU. 
7. Apstiprināt meža cirsmu izstrādes tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 
8. Noteikt izsoles datumu – 2015.gada 18.jūnijā plkst. 14.00 Nīcas novada domes 
14. kabinetā. 
9. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 
2015.gada 18.jūnijam   plkst. 12.00. 
10. Izsludināt izsoli laikrakstā ‘’Kurzemes Vārds’’, oficiālajā  izdevumā  ‘’Latvijas 
Vēstnesis’’  un Nīcas novada informatīvajā izdevumā ‘’Nīcas vēstis’’ un Nīcas 
novada domes mājas lapā  www.nica.lv. 

 
3. 

Par amata vietu izveidošanu 
 

 Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav,  
DOME NOLEMJ: 

1. Izveidot divas jaunu amata vietas sezonas darbu veikšana 
„palīgstrādnieks“, nosakot nepilnu darba laiku (0,5 likmi) 20 stundu 
darba nedēļu. 

2. Noteikt palīgstrādniekam mēnešalgu 0,5 likmei EUR 180,- (viens simts 
astoņdesmit eiro 00 centi) pirms nodokļu nomaksas. 

3. Noteikt sezonas darba veikšanas laiku no 1.marta līdz 30.septembrim. 
 

 
 
 
 

http://www.nica.lv/
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4. 
Par detālplānojuma  darba  uzdevuma  pagarināšanu 

 
   Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 122 . 
 
 

5. 
Par nekustamā īpašuma „Baštiki”, (kad.Nr. 6478 019 0002)  sadalīšanu 

 
  
  Atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 123 . 

6. 

Par degvielas normām 

      

Pamatojoties uz 2014.gada 29.septembra rīkojumu Nr.2.1.5/91, izveidotā 
komisija veica degvielas normu pārskatīšanu un noteikšanu Nīcas novada domes 
autotransportam ar eksperimentālo noteikšanas kārtību, par to sastādot aktu. 

Izvērtējot  iesniegto aktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  
Ministru kabineta 10.08.2000 rīkojuma Nr.407, 1.pielikumu  ‘’Transportlīdzekļa 
degvielas patēriņa normas 100 km nobraukumam eksperimentālā noteikšanas 
kārtība’’, atklāti balsojot, ar 8 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

 
DOME  NOLEMJ: 

  
1. Degvielas normu apstiprināt: 

 

Transporta 
marka 

Degvielas marka Vasaras norma Ziemas norma 

Mercedes Benz 
HE 9822 

dīzeļdegviela 33.00 36.3 

 
7. 

Par Nīcas novada domes pilnvaras uz laiku nolikušās deputātes 
 Aijas Robežnieces iesniegumu 

 

Nīcas novada domes priekšsēdētājs informē Nīcas novada domi: 
 

„15.05.2015. esmu saņēmis Nīcas novada domes uz laiku deputātes pilnvaras 

nolikušās Aijas Robežnieces iesniegumu, kurā viņa, atsaucoties uz „Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 3.1pantu, informē, ka 

bērna kopšanas atvaļinājums beidzies ar 10.05.2015.” 


