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Nīcas novada domes 

2019. gada  14. maija ārkārtas    sēde (protokols Nr. 10) 

 

  

 Sēdē  piedalās:  

 

 Nīcas  novada domes priekšsēdētājs  Agris PETERMANIS, priekšsēdētāja  
vietnieks  Renārs  LATVENS,  deputāti  Inguna LĪBEKA ,  Daina SIKSNA,  Inga SKRODE, 
Turaids ŠĒFERS, Laura PAKULE-KRŪČE, Ainars SĪKLIS 
 
 Nīcas novada domes     izpilddirektors p.i. Aigars VEISS,   domes juriste  
L.ZVAIGZNEKALNE,   laikraksta ‘’Kurzemes  vārds ‘’  pārstāve Linda KILEVICA , TV 
Kurzeme  reportiere  Monta SKUJA  un operators Aigars BREČS 
 
Sēdi vada :  Nīcas novada domes priekšsēdētājs  Agris  PETERMANIS 
Sēdi protokolē:   Nīcas novada domes  sekretāre  I.REĶĒNA 

 
 

Darba kārtība 
 
1.Par paskaidrojuma sniegšanu 
2.Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Nīcas novadā 
3. Par Nīcas novada domei piederošā transportlīdzekļa (valsts reģistrācijas Nr. HS 
9506)  pārdošanu izsolē 
4.Par Nīcas novada domei piederošā transportlīdzekļa ( valsts reģistrācijas Nr. HE 
9822) pārdošanu izsolē 

1. 
Par paskaidrojuma sniegšanu 

R.LATVENS,L.PAKULE-KRŪČE, L.ZVAIGZNEKALNE, T.ŠĒFERS 
 

 Atklāti balsojot, ar 7 balsīm par, pret  nav, atturas  nav, L.PAKULE-KRŪČE  balsošanā  
nepiedalās, 

DOME   NOLEMJ: 
 
1.Uzdot priekšsēdētājam Agrim Petermanim  pieprasīt  rakstveida paskaidrojumu. 
 

2. 
Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Nīcas novadā 

R.LATVENS, A.VEISS, I.LĪBEKA, T.ŠĒFERS, L.ZVAIGZNEKALNE,L.PAKULE-KRŪČE 
 
 Atklāti balsojot,  ar 6 balsīm par ( A.PETERMANIS, I.SKRODE, D.SIKSNA, 
R.LATVENS, I.LĪBEKA, A.SĪKLIS),  pret  1 (T.ŠĒFERS),  atturas  nav,  balsošanā  
nepiedalās  L.PAKULE-KRŪČE, 
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DOME  NOLEMJ: 
 

Izvērtējot publiskā iepirkuma rezultātus, kurā par uzvarētāju atzīts SIA „Clean R” 
piedāvājums par kopējo atkritumu apsaimniekošanas m3 maksu 20,66 EUR (bez 
PVN), ko veido  
 

- atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu kubikmetru 10,81 EUR (bez 

PVN), 

- sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksas atkritumu poligonā 9,85 EUR (bez 

PVN), 

1. Noteikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Nīcas novadā par vienu 
kubikmetru ar 15.05.2019. 10,81 EUR/m3 (bez PVN). 

2. Atkritumu apsaimniekošanas maksu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
aprēķināt pēc izvestā atkritumu apjoma, kas sadalīts uz reāli adresē dzīvojošo 
iedzīvotāju skaitu, kas izmanto konkrēto atkritumu konteineru novietni. 

3. Sabiedrisko attiecību speciālistei informēt iedzīvotājus par minēto lēmumu. 
4. Nīcas novada domes sekretārei nosūtīt domes lēmumu SIA „Clean R”. 
5. Lēmuma izpildi kontrolēt Nīcas novada domes izpilddirektoram. 
6. Komunālās pārvaldes vadītājam A.Veisam domes apvienotajai komitejai ik 

mēnesi 5 mēnešu garumā iesniegt pārskatu par Nīcas novada daudzdzīvokļu 
māju, kurās sadzīves atkritumus apsaimnieko Nīcas novada dome, nodoto 
sadzīves atkritumu apjomu atbilstoši sadzīves atkritumu izvešanas grafikam 
un apjomiem, kas stājas spēkā pēc 2019.gada 15.maija. 

7. Uzdot Nīcas novada domes Sociālajam dienestam mēneša laikā sagatavot 
saistošo noteikumu projektu sociāli mazaizsargāto novada iedzīvotāju 
atbalstam attiecībā uz sadzīves atkritumu maksas atvieglojumiem. 

 

3. 
Par Nīcas novada domei piederošā transportlīdzekļa Hyundai Elantra ar valsts 

reģistrācijas Nr. HS 9506 pārdošanu izsolē 
 

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

DOME NOLEMJ:  
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 10.panta 1.daļu 

1. Atzīt pirmo izsoli par nenotikušu. 

2. Pārdot atklātā mutiskā otrajā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošo 

kustamo mantu – transportlīdzekli Hyundai Elantra ar valsts reģistrācijas Nr. 

HS 9506. 

3. Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa Hyundai Elantra izsoles 

noteikumus. 

4. Noteikt izsoles datumu – 2019.gada 14.jūnijā plkst. 14.00. Nīcas novada 

domes 14.kabinetā. 
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5. Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža līdz 

2019.gada 14. jūniju plkst. 12.00. 

6. Apstiprināt izsoles soli 20,00 EUR (divdesmit). 

       7.Izsludināt izsoli laikrakstā “Kurzemes Vārds”, Nīcas novada domes mājas lapā 

www.nica.lv. 

 
4. 

Par Nīcas novada domei piederošā transportlīdzekļa (pasažieru autobusa) 
Mercedes Benz 0404 ar valsts reģistrācijas Nr. HE 9822 pārdošanu izsolē 

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

DOME NOLEMJ:  
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu” 10.panta 1.daļu 

 1. Atzīt pirmo izsoli par nenotikušu. 

 2. Pārdot atklātā otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 

piederošo kustamo mantu – transportlīdzekli Mercedes Benz 0404 ar valsts 

reģistrācijas Nr. HE 9822. 

 3. Apstiprināt kustamās mantas – transportlīdzekļa Mercedes Benz 0404 

izsoles noteikumus. 

 4. Noteikt izsoles datumu – 2019.gada 14. jūniju plkst. 16.00. Nīcas novada 

domes 14.kabinetā. 

 5.Noteikt pretendentu pieteikšanās termiņu no izsoles izsludināšanas brīža 

līdz 2019.gada 14. jūnija  plkst. 12.00. 

 6. Apstiprināt izsoles soli 50,00 EUR (piecdesmit). 

 7.Izsludināt izsoli laikrakstā “Kurzemes Vārds” un Nīcas novada domes mājas 

lapā www.nica.lv.  

 
 
 

 
 

 

http://www.nica.lv/
http://www.nica.lv/

