
 
   Ā  R  K  Ā  R  T  A  S     S  Ē  D  E  S     P  R  O  T  O  K  O  L  S 

2015. gada 30. jūnijā 
____________________________________________________________ 

1. 
Par metāllūžņu pārdošanas izsoli 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas nav, 

DOME  NOLEMJ: 

1.Pārdot atklātā mutiskā izsolē aptuveni 35,5 tonnas metāllūžņus (skatīt tabulu Nr. 1), tai 
skaitā automašīnu VAZ 2121. Precīzu metāllūžņu daudzumu noteikt pie pārdošanas, 
sverot lūžņus pašvaldības pārstāvja klātbūtnē. 
2. Apstiprināt izsoles organizēšanu četrās kārtās; apstiprināt tabulā Nr. 1 norādīto katras 
izsoles kārtas sākuma cenu un izsoles nodrošinājuma apmēru: 

Tabula Nr.1 

 
Kārta 

 
Izsoles objekts 

 
Daudzums 
(tonnas) 

Sākuma cena 
(EUR par vienu 

tonnu) 

Izsoles 
nodrošinājums 

(EUR) 

1. melno metālu negabarīta 
lūžņi (5A) 

10 tonnas 155,00 511,50 

melno metālu skārda lūžņi 
(12A, metāla biezums līdz 4 
mm) 

3 tonnas 

čuguna negabarīta lūžņi 
(20A) 

20 tonnas 

2. auto akumulatori 0,2 tonnas 500,00 10,00 

3.  elektrodzinēji 1 tonna 400,00 40,00 

4. automašīna VAZ 2121 (Ņiva) 1,5 115,00 17,25 

 
3.Noteikt izsoles soļa lielumu 1.kārtai -  EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi), 2.kārtai – 
EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi), 3.kārtai – EUR 40,00 (četrdesmit euro 00 centi), 
4.kārtai – EUR 10,00 (viens desmits euro 00 centi). 
4. Apstiprināt kustamā īpašuma – metāllūžņu pārdošanas izsoles noteikumus. 
5. Apstiprināt izsoles komisiju: 
                                                 5.1. Andrejs ŠAKALS 
                                                5.2.Anda VEIDELE 
                                                5.3.Līga ROGA                                                 
6. Par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Andreju ŠAKALU. 
7. Par izsoles vadītāju apstiprināt  juristi Ivetu TUMAŠČIKU 
8. Noteikt izsoles datumu – 2015.gada 23. jūlijs plkst. 14.00 Nīcas novada domē Bārtas 
ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 
9. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 
2015.gada 23. jūlija plkst. 13.00. 
10. Izsludināt izsoli oficiālajā izdevumā   ‘’Latvijas Vēstnesis’’, laikrakstā  ‘’Kurzemes  
vārds’’, Nīcas novada informatīvajā izdevumā, Nīcas novada mājas lapā www.nica.lv. 

 



2. 
Par iepirkumu „Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības  

un kultūras attīstības stratēģiju izstrāde 2015.-2022.gadam”,  
iepirkuma ID Nr. NND/2015/13 

 
2015.gada 25.jūnijā notika iepirkuma „Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības un 

kultūras attīstības stratēģiju izstrādi 2015.-2022.gadam”, iepirkuma ID Nr. NND/2015/13 
atvēršana (atvēršanas protokols Nr. 2 pielikumā uz 2 lpp). Iepirkumā piedalījās 2 
pretendenti.  

 
               Ir sagatavoti  2(divi)  lēmuma  projekta  varianti. 

I. 
1. Saskaņā ar augstāk minēto, īstenot iepirkuma 1.daļu- izstrādāt Nīcas novada 

Izglītības stratēģiju 2015.-2022.gadam. 
2. Iepirkuma 1.daļas īstenošanai papildus no budžeta piešķirt EUR  3 595.00, 

paredzot šos līdzekļus no budžeta pozīcijas „Procentu maksājumi par kredītiem”.  
II. 

       1.Pārtraukt iepirkumu  „Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības un kultūras 
attīstības  stratēģiju izstrāde 2015.-2022. gadam” iepirkuma identifikācijas Nr. 
NND/2015/13.   
 
             Lēmuma  pieņemšanai tiek    izsludināts  5  minūšu  pārtraukums, kura  laikā  
notiek  deputātu  savstarpējas  sarunas. 
             Pēc   pārtraukuma  notiek  balsojums  par katru  no   lēmuma  projekta  
variantiem. 
 
Balsojums  par  I.   variantu:  
 Par  1 balss ( R.KALĒJS),  pret 6 balsis  (J.AUSĒJS, S.PANKOKA, D.SIKSNA, 
R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE, I.LĪBEKA), atturas  nav. 
 
Balsojums  par II .  variantu: 
              Par  6 balsis (D.SIKSNA, S.PANKOKA, J.AUSĒJS, R.LATVENS, A.ROBEŽNIECE, 
I.LĪBEKA), par  1 balss ( R.KALĒJS),  atturas  nav. 
 
 Pamatojoties  uz  balsojuma  rezultātiem, 
 

DOME   NOLEMJ: 
 

 Pārtraukt iepirkumu  „Nīcas novada izglītības, uzņēmējdarbības un kultūras 
attīstības stratēģiju izstrāde 2015.-2022. gadam”, iepirkuma identifikācijas Nr. 
NND/2015/13, jo piedāvātās līgumcenas pārsniedz pašvaldības finansu iespējas visās  
iepirkuma priekšmeta  daļās. 
 

 


