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Nīcas novada domes 
ārkārtas  sēde  06.03.2017. 

 

 Sēdē  piedalās : Nīcas  novada domes deputāti Daina SIKSNA, Jānis AUSĒJS,   Renārs 
LATVENS,   Sandra PANKOKA,  Aija ROBEŽNIECE,   Nīcas novada domes izpilddirektors  
Andrejs ŠAKALS,  domes  sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita ŠIME, iepirkumu 
speciāliste  Baiba MILLERE 
 
 Sēdi  vada  priekšsēdētāja   vietniece  Inguna  LĪBEKA,  protokolē   sekretāre  Ināra  
REĶĒNA 

 

1. 

Par projektu "Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei" 
 
Izvērtējot teritorijas labiekārtojuma būvniecības darbu iepirkuma procedūras 

rezultātus, atklāti balsojot, ar 5 balsīm par, pret  nav, atturas nav, balsošanā nepiedalās 
J.AUSĒJS, 

 
DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus projekta “Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei” 
īstenošanai EUR 22245,74 no līdzekļiem, kas paredzēti Attīstības nodaļas plānoto 
projektu budžetā.  

2. 
Par Nīcas kultūras nama senioru ansambļa iesniegumu 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm par, 

pret  nav, atturas  nav, 

DOME  NOLEMJ: 

 Piešķirt finanšu līdzekļus Nīcas senioru ansambļa „Sentiments” koncerttērpu iegādei 
360.- EUR apmērā, līdzekļus pārvirzot  no domes budžeta. 

 
3. 

Par  pašvaldības nekustamā īpašuma – atsevišķa 
dzīvokļa „Tosele’’ – 3 pārdošanas izsoles atzīšanu par nenotikušu  

un otrās izsoles organizēšanu 
  

 Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par , pret  nav, atturas  nav,  
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DOME NOLEMJ: 

  
1.      Apstiprināt Nīcas novada domes 23.01.2017. nekustamā īpašuma – atsevišķa dzīvokļa 
”Tosele” Nr.3 atsavināšanas Izsoles komisijas protokola Nr.1 lēmumu un atzīt pirmo izsoli par 
nenotikušu.  

 
2. Organizēt Nekustamā īpašuma – atsevišķa dzīvokļa ”Tosele”-3 atsavināšanas otro izsoli, 
nosakot cenas samazinājumu par 20 % no pirmās izsoles sākumcenas.  
 
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - trīsistabu dzīvokļa Nr. 3 (kadastra Nr. 64789000349), kas 
atrodas Nīcas novadā, Nīcas pagastā, ”Tosele” - 3, un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma: 
251/1000 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0101 001),  251/1000 
domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0101 002), 251/1000 domājamās 
daļas no būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0102 001), 251/1000 domājamās daļas no 
būves (kadastra apzīmējums 6478 009 0102 002), 251/1000 domājamās daļas no zemes 
(kadastra apzīmējums 6478 009 0101), 251/1000 domājamās daļas no zemes (kadastra 
apzīmējums 6478 009 0102) otrās izsoles sākumcenu  4072.-EUR. 
 
4. Apstiprināt izsoles soli 100.- EUR. 

5. Organizēt nekustamā īpašuma – atsevišķa dzīvokļa ”Tosele”-3 otro izsoli 2017.gada 19. 

aprīlī plkst. 14.00 Nīcas novada domē, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā. 

6. Noteikt izsoles dalībnieku pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 19.aprīļa plkst. 13.00.   

7. Apstiprināt  Pašvaldības nekustamā īpašuma – atsevišķa dzīvokļa „Tosele” – 3 pārdošanas 

otrās izsoles noteikumus (pielikumā). 

8. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā - komisijas priekšsēdētājs Andrejs ŠAKALS, 

komisijas locekļi - Aigars VEISS, Līga ROGA. 

9. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Ivetu TUMAŠČIKU. 

10. Nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Nīcas novada 

domes kontā. 

11. Sludinājumu par izsoles organizēšanu publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Kurzemes 

Vārds, Nīcas novada pašvaldības mājas lapā un Pašvaldības izdevumā “Nīcas Novada Vēstis”. 

12.  Kontroli par lēmumu izpildi veikt Nīcas novada domes priekšsēdētājam. 
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4. 

Par elektroenerģijas iepirkumu Nīcas novada pašvaldības vajadzībām 
 
 

  Atklāti balsojot, ar 6 balsīm par,  pret  nav, atturas  nav, 
 

DOME NOLEMJ: 
1. Slēgt līgumu ar SIA „Enefit”,  Reģ.Nr.40003824046 par elektroenerģijas piegādi no 

01.04.2017. līdz 31.12.2019.  


