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Nīcas novada domes
2018. gada 17. augusta
ārkārtas sēde (protokols Nr.12)
Sēdē piedalās:
Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja vietniece
Inguna LĪBEKA, deputāti Renārs LATVENS, Laura PAKULE-KRŪČE, Daina SIKSNA, Inga SKRODE,
Turaids ŠĒFERS, Raivis KALĒJS, Ainars SĪKLIS
Nīcas novada domes izpilddirektors p.i. Aigars VEISS, sabiedrisko attiecību speciāliste
Gunita ŠIME, domes juridiskās daļas vadītāja Karīna DIKOVIČA, Attīstības nodaļas vadītāja
Vita LIEPIŅA, personāla speciāliste Zenta AUZA
Sēdi vada : Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris PETERMANIS
Sēdi protokolē: Nīcas novada domes sekretāre Ināra REĶĒNA
DARBA KĀRTĪBA
1. Zemes un īpašumu jautājumi
2. Par zemes ierīcības projektiem
3. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
4. Par Nīcas novada domes lēmumu atcelšanu
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
6. Par Nīcas novada ‘’Olimpiskās dienas 2018’’ konkursu nolikumiem
7. Par treneru asistentu amatiem
8. Par sporta spēļu ‘’Čiekurkauss 2018’’ nolikumu
9. Par amata vietu izslēgšanu
10. Par pašvaldības kustamās mantas – transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL izsoli par brīvu cenu
11. Par Saistošajiem noteikumiem ,,Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada 8. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 21 ,,Par pabalstiem Nīcas novadā””
12. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām ar 01.09.2018.
13. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām ar 01.01.2019.
14.Par tiesībām apsaimniekot niedrāju Nīcas novada domei piederošā zemes gabalā „Papes
dabas parks”
15. Par „Nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību”
16. Par iesniegumu
17.Par finansējumi Nīcas lauku ambulancei
18.Par darba grupas priekšlikumiem
19.Par Nīcas novada Kultūras centru
20. Par darba grupu
21. Par nolikumu
22. Par Nīcas novada izglītības darbinieku konferenci
23. Par Nīcas vidusskolas aukstuma kameras izsoli
24.Par aizņēmumu projektam par grants ceļu pārbūvi
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1.
Zemes un īpašumu jautājumi
I.
Nīcas novada dome izskata zemes un īpašumu jautājumus : adrešu piešķiršanu, zemes
lietošanas mērķu maiņu.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr. 86 līdz Nr. 89 ieskaitot.

II.
Par zemes nomu
Pamatojoties uz 2015.gada 10.augustā apstiprināto Nīcas novada domes saistošo
noteikumu Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes nomu” 8., 9., 22.2. punktiem, Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta
14.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Pagarināt ar 8 (astoņām ) personām zemes lietošanas tiesības, nosakot izmantošanas mērķi
– lauksaimniecības vajadzībām, noslēdzot zemesgabala noma līgumu uz nākošo nomas periodu .

III.
Iznomājamā lauksaimniecības zeme Nīcas novadā (bez apbūves tiesībām)*
Pamatojoties uz 2015.gada 10.augustā apstiprināto Nīcas novada domes saistošo
noteikumu Nr.8 “Par Nīcas novada pašvaldības neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās
zemes nomu” 10.punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,

DOME NOLEMJ:
Apstiprināt sarakstu ar iznomājamiem zemesgabaliem Nīcas novadā.

Nr.
p.k
.

1.

IZNOMĀJAMĀ ZEMESGABALU SARAKSTS NĪCAS NOVADĀ
Nosaukums
Zemes
Nomājamā
Nekustamā
un pagasts
vienības
platība ha vai
īpašuma lietošanas
kadastra
kv.m. (vairāk vai mērķis
apzīmējums
mazāk dabā
pārmērot )
“Rudes dārzi“
6480 007 0089 100 kv.m (
Kods 0101 – zeme,
Otaņķu
Nr.11)
uz kuras galvenā
pagasts
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecība-

Zemes gabala
piederība

Pašvaldībai
piekritīga
zeme

3
mazdārziņu
vajadzībām
augļu dārza
teritorija
2.

“Rudes dārzi“
Otaņķu
pagasts

6480 007 0089

100 kv.m (
Nr.14)

3.

“Rudes dārzi“
Otaņķu
pagasts

6480 007 0089

100 kv.m (
Nr.10)

Kods 0101 – zeme,
uz kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecībamazdārziņu
vajadzībām
augļu dārza
teritorija
Kods 0101 – zeme,
uz kuras galvenā
saimnieciskā
darbība ir
lauksaimniecībamazdārziņu
vajadzībām
augļu dārza
teritorija

Pašvaldībai
piekritīga
zeme

Pašvaldībai
piekritīga
zeme

IV.
Par lauksaimniecības zemes nomu tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt 2018.gada 30.jūlija lauksaimniecības zemes nomas tiesību izsoles rezultātus.
2.
Par zemes ierīcības projektiem
Nīcas novada dome
detālplānojumiem.

izskata

jautājumus

par zemes

ierīcības projektiem

un

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus no Nr.90 līdz 94 ieskaitot un Saistošos noteikumus Nr. 9 .
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3.
Par pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamiem īpašumiem
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Akceptēt Komisijas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamajiem īpašumiem
izmantošanas izvērtēšanai izdotās izziņas par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām.

4.
Par Nīcas novada domes lēmumu
‘’Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā’’ atcelšanu
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvo aktu Nr. 95.
5.
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu bezstrīda kārtībā
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt administratīvos aktus Nr. 96 un Nr. 97.
6.

Par Nīcas novada
‘’Olimpiskās dienas 2018’’
konkursu nolikumiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nīcas novada „Olimpiskās dienas 2018” divu radošo (zīmējumu un eseju)
konkursu nolikumus .
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7.
Par treneru asistentu amata vietu izveidošanu futbola treneriem
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret
nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.
2.

Veikt izmaiņas divu treneru amatu pienākumos un atalgojumā.
Apstiprināt divas amata vietas – „ Trenera asistents“.

8.
Par sporta spēļu ‘’Čiekurkauss 2018’’ nolikumu
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām ‘’ 21. pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm
par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Sporta spēļu ‘’Čiekurkauss 2018’’ nolikumu apstiprināt.
9.
Par amatu vietu likvidēšanu
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kas nosaka,
ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, “Nīcas novada
pašvaldības nolikuma” 1.9.punktu, [...] struktūru un amatu sarakstu apstiprina Dome, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināts izmaiņas amatu sarakstā.
10.
Par pašvaldības kustamās mantas –
transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL izsoli par brīvu cenu
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 37.panta pirmo
daļu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti
balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Noteikt kustamās mantas -Transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL, valsts reģ.Nr. HS2655, izlaiduma
gads 2004.g., atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē par brīvu cenu.
2.Apstiprināt kustamās mantas - Transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL pārdošanas cenu EUR 400, bez
PVN.
3.Publicēt sludinājumu par kustamās mantas Transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL pārdošanu par
brīvu cenu pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstā “Kurzemes Vārds”, nosakot, ka
pieteikums par Transportlīdzekļa NISSAN X TRAIL pirkšanu iesniedzams Nīcas novada domē Bārtas
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ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā 14.dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Kurzemes
Vārds”.
4. Ja 14 dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole
Publiskās mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
5. Apstiprināt izsoles noteikumus .
6.Noteikt izsoles datumu – 2018.gada 6.septembri plkst.14.00 Nīcas novada domes 14.kabinetā.
7. Apstiprināts izsoles komisiju: Andrejs Šakals – komisijas priekšsēdētājs, Līga Roga, Dina Tapiņa –
komisijas locekles.
8. Par izsoles vadītāju apstiprināt domes juristi Kristīni Malecku.

11.
Par Saistošajiem noteikumiem Nr. 10
,,Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada 8. novembra
Saistošajos noteikumos Nr. 21 ,,Par pabalstiem Nīcas novadā””

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo
daļu, Nīcas novada dome , atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Nīcas novada domes 2012. gada
8. novembra saistošajos noteikumos Nr. 21 ,, Par pabalstiem Nīcas novadā””.
2. Saistošos noteikumus Nr.10 un to paskaidrojuma rakstu pēc to parakstīšanas rakstveidā
un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu
ministrijai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas
publicēt saistošos noteikumus Nīcas novada informatīvajā izdevumā ,,Nīcas Novada vēstis”.
4. Grozījumi Saistošo noteikumu 21.punktā un 24. punktā - piemērojami ar 2019.gada
1.janvāri.
12.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām ar 01.09.2018.
Saskaņā ar 28.02.2012.g. noslēgto līgumu Nr.NND2011/2/4, un pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu e apakšpunktu un Nīcas novada domes SAISTOŠIEM
NOTEIKUMIEM Nr. 15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
punktu 16.1. „Par Atkritumu apsaimniekotāju pienākumu, veikt maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas aprēķināšanu un aktualizāciju iesniegt aprēķināto projektu apstiprināšanai
Nīcas novada pašvaldībai”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Nīcas novadā par vienu kubikmetru
no 01.01.2019. 16.40 EUR/m3.
2. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, no 01.01.2019., ko nodrošina Nīcas
novada dome, pašvaldībā esošām daudzdzīvokļu mājām, vienam Nīcas novada
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam, 3.45 EUR mēnesī.
3. Sabiedrisko attiecību speciālistei G.Šimei, ar masu saziņas līdzekļu starpniecību, informēt
iedzīvotājus par minēto lēmumu.
4. Nīcas novada domes sekretārei I.Reķēnai nosūtīt domes lēmumu SIA „Clean R”.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram A.Šakalam.
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13.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām ar 01.01.2019.
Saskaņā ar 28.02.2012.g. noslēgto līgumu Nr.NND2011/2/4, un pamatojoties uz likumu
„Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu e apakšpunktu un Nīcas novada domes SAISTOŠIEM
NOTEIKUMIEM Nr. 15 „Par atkritumu apsaimniekošanu Nīcas novada administratīvajā teritorijā”
punktu 16.1. „Par Atkritumu apsaimniekotāju pienākumu, veikt maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas aprēķināšanu un aktualizāciju iesniegt aprēķināto projektu apstiprināšanai
Nīcas novada pašvaldībai”, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Nīcas novadā par vienu kubikmetru
no 01.09.2018. 15.66 EUR/m3.
2. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, no 01.09.2018., ko nodrošina Nīcas
novada dome, pašvaldībā esošām daudzdzīvokļu mājām, vienam Nīcas novada
daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam, 3.29 EUR mēnesī.
3. Sabiedrisko attiecību speciālistei G.Šimei, ar masu saziņas līdzekļu starpniecību, informēt
iedzīvotājus par minēto lēmumu.
4. Nīcas novada domes sekretārei I.Reķēnai nosūtīt domes lēmumu SIA „Clean R”.
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram A.Šakalam.
14.
Par tiesībām apsaimniekot niedrāju Nīcas novada domei piederošā zemes gabalā
„Papes dabas parks”
R.LATVENS, L.PAKULE-KRŪČE, T.ŠĒFERS
Pamatojoties uz ‘’Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma’’ 6.panta 2. daļu un
10. panta 1., 2. daļu, uz likuma " Par Pašvaldībām" 21.panta 5.daļu, atklāti balsojot, ar 9
balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Pārdot atklātā mutiskā izsolē tiesības apsaimniekot niedrāju Nīcas novada domei
piederošā zemes gabalā "Papes dabas parks" (kadastra apzīmējums 6478 022 0186) uz
5. gadiem.
2. Noteikt zemes gabala sadalījumu divos nogabalos atbilstoši pielikumā esošajai
grafiskajai daļai:
2.1. pirmais zemes nogabals ar platību 47.918 ha,
2.2. otrais zemes nogabals ar platību 35.217 ha.
3. Noteikt izsoles sākuma (nosacīto) cenu :
3.1. pirmais zemes nogabals – 503.- EUR (pieci simti trīs eiro) ,
3.2. otrais zemes nogabals - 370.- EUR (trīs simto septiņdesmit eiro).
4. Noteikt izsoles augšupejošo soli:
4.1. pirmais zemes nogabals - 50.- EUR (piecdesmit eiro),
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4.2. otrais zemes nogabals – 37.- EUR ( trīsdesmit septiņi eiro).
5. Noteikt nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā zemes nogabala sākumcenas (nosacītas
cenas):
5.1. pirmais zemes nogabals - 50.- EUR (piecdesmit eiro),
5.2. otrais zemes nogabals – 37.- EUR (trīsdesmit septiņi eiro).
6. Komisiju un izsoles vadītāju ar rīkojumu apstiprina domes priekšsēdētājs.
7. Izsoles nolikumu ‘’Par tiesībām
apsaimniekot
niedrāju Nīcas novada domei
piederošā zemes gabalā ‘’Papes dabas parks’’ apstiprināt .
8. Noteikt izsoles datumu – 2018. gada 28.septembrī plkst. 14.00, Nīcas novada domes 14.
kabinetā, Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā.
9. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 2018.
gada 27.septembrim plkst. 1600.
10. Izsludināt izsoli laikrakstā ‘’Kurzemes Vārds’’ un Nīcas novada informatīvajā izdevumā
"Nīcas novada Vēstis", pašvaldības mājas lapā www.nica.lv .

15.
Par „Nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību”
V.LIEPIŅA, L.PAKULE-KRŪČE, R.LATVENS, D.SIKSNA, A.VEISS
Atklāti balsojot, par – balsis nav, pret 7 deputāti ( R.KALĒJS, D.SIKSNA, I.LĪBEKA,
I.SKRODE, T.ŠEFERS, R.LATVENS, A.SĪKLIS), atturas 2 deputāti ( L.PAKULE-KRŪČE, A.PETERMANIS),
DOME NOLEMJ:
Noraidīt „Nolikumu par Nīcas ambulances telpu iznomāšanas kārtību”.
16.
Par iesniegumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, „Darba likuma” 100.pantu
ceturto daļu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav
DOME NOLEMJ:
Atbrīvot Otaņķu pagasta pārvaldes vadītāju Andu Veideli no darba ar 2018.gada 7.septembri.
17.
Par finansējumu Nīcas lauku ambulancei
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21, pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Piešķirt Nīcas lauku ambulancei nepieciešamo finansējumu 7045.-- EUR apmērā ēkas
jumta renovācijas un bēniņu siltināšanas tehniskās dokumentācijas izstrādei, būvuzrauga
nodrošināšanai ambulances ieejas mezgla remontdarbu norises laikā, ambulances vadītājas
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kabineta remontam , finansējumu pārvirzot no plānotajiem procentu maksājumiem un atlikuma
no dziesmu svētku izdevumiem
18.
Par darba grupas priekšlikumiem
18.1.
Par grozījumiem 2018. gada Nīcas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku sarakstā
ar ieņemamo amatu un mēnešalgu norādi
I.LĪBEKA, A.VEISS,R.LATVENS,V.LIEPIŅA, L.PAKULE-KRŪČE, R.KALĒJS
Darba grupa izskatīja Nīcas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku
atalgojuma sistēmu. Izvērtēja darbinieku atalgojumu, izskatīja amata pienākumus. Gala
ziņojumā darba grupa norāda, ka, ņemot vērā darbinieku darba apjomu un situāciju darba
tirgū , atalgojuma jomā ir nepieciešams paaugstināt atalgojumu.
Lai uzlabotu Nīcas novada domes administrācijas un iestāžu darbinieku atalgojuma
sistēmu, pamatojoties uz likumu ‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ‘’Nīcas
novada pašvaldības nolikuma’’ 1.9 punktu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt sarakstu ‘’Par grozījumiem 2018. gada Nīcas novada pašvaldības amatpersonu
un darbinieku sarakstā ar ieņemamo amatu un mēnešalgas norādi’’ .

18.2.
Par sezonas rakstura darbu
R.LATVENS,L.PAKULE-KRŪČE, Z.AUZA, A.VEISS,T.ŠĒFERS,I.SKRODE
Lai veiktu organizatoriskus pasākumus atalgojuma sistēmas uzlabošanai, pamatojoties
uz likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13.punktu, “Nīcas novada pašvaldības
nolikuma” 1.9.punktu, 25.06.2002. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 272 “Noteikumi par
sezonas rakstura darbiem”, Darba likuma 44.panta pirmās daļas 1.punktu, atklātais balsojums par balsis nav, pret 8 balsis, atturas 1( L.PAKULE-KRŪČE) , lēmuma projekts netiek pieņemts.
19.
Par Nīcas novada Kultūras centru
R.LATVENS
Pamatojoties uz likuma „par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Nīcas novada kultūras centra precizēto darbinieku un amatalgu sarakstu.
20.
Par darba grupu
Likuma „Par pašvaldībām” 21.pants nosaka: „Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 9) iecelt amatā un atbrīvot no amata
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pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā
paredzētajos gadījumos.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
DOME NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu atbildīgo vadītāju amatu pretendentu izvēlei.

21.
Par nolikumu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot, ar 9 balsīm par,
pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nolikumu „DRAUDZĪBAS LAIVU BRAUCIENS” apstiprināt.
22.
Par Nīcas novada izglītības darbinieku konferenci
I.LĪBEKA, T.ŠĒFERS, L.PAKULE-KRŪČE
Š.g. 27. augustā notiks novada izglītības darbinieku konference. Šajā pasākumā
pateicas arī tiem pedagogiem, kuri nostrādājuši izglītības iestādēs 5,10,15, utt. gadus.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.

Apstiprināt izglītības iestāžu administrāciju priekšlikumus .
23.
Par Nīcas vidusskolas aukstuma kameras izsoli

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta 2.daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot , ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1.Noteikt kustamās mantas - lietotās aukstuma kameras ar elektromotoru- atsavināšanas veidu –
pārdošana par nosacīto cenu.
2.Apstiprināt kustamās mantas - lietotās aukstuma kameras ar elektromotoru- nosacīto cenu EUR
820, bez PVN.
3.Publicēt sludinājumu par kustamās mantas- lietotās aukstuma kameras ar elektromotorupārdošanu par nosacīto cenu pašvaldības mājas lapā www.nica.lv un laikrakstā “Kurzemes Vārds”,
nosakot, ka pieteikums par lietotās aukstuma kameras ar elektromotoru pirkšanu iesniedzams
Nīcas novada domē Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas novadā 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
4. Ja 14 dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās vairāki pircēji, rīkojama izsole
Publiskās mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
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5.
Apstiprināt
izsoles
noteikumus (pielikumā).
6.Noteikt izsoles datumu – 2018.gada 6.septembrī plkst.13.00 Nīcas novada domes 14.kabinetā.
24.
Par aizņēmumu Valsts kasē
‘’Nīcas novada grants ceļa posmu pārbūve’’
finansēšanai
Projekta ietvaros tiks realizēta piecu ceļa posmu pārbūve .
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm par, pret nav, atturas nav,
DOME NOLEMJ:
1. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, ņemot aizņēmumu 553 615.74
EUR apmērā Valsts kasē. Aizņēmumu ņemt uz 10 gadiem, bez atliktā maksājuma.

