Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku personu, kas
aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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Nr. 15

Darba kārtībā:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
Par nekustamā īpašuma nomu.
Deklarētās dzīves vietas anulēšana.
Par Muzeja vadītāja I. Bredovskas iesniegumu.
Par finansējumu “Ūdenssaimniecības attīstībai” Alsungas novadā.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos ”Alsungas novada Kārtības un Administratīvās atbildības noteikumi”.
Veicamo darbu iekļaušana pašvaldības 2017.gada prioritātēs.
Alsungas kultūras nama pašdarbības pulciņu sezona 2017. budžeta gadā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu.
Par pašvaldības aizņēmumu VALSTS KASĒ.
Informācija par Alsungas novada attīstības programmas izvērtējumu 2015.-2016.gadam.

Par pieteikšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzsāktajā ilgtermiņa projekta
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” konkursā

Novada domes apvienoto komiteju sēdi sāk plkst. 11.00 un beidz plkst.12.00
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis
G.Rozentāls. I.Staņislavčika, Z.Vanaga.
Sēdē nav ieradušies deputāti:
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, nekustamā
īpašuma speciāliste S.Kreičmane, Attīstības nodaļas vadītāja A.Vanaga-Poriķe, Muzeja vadītāja I.Bredovska,
pašvaldības policijas priekšniece Ie.Rogozova.
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga.

1.#
PAR ZEMES LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅA
A.Sokolovskis, S.Kreičmane
Pamatojoties uz noslēgo līgumu starp alsungas novada domi un Alsungas Romas katoļu draudzi,
kur tagad ir noteikts lietošanas mērķis 0905- reliģisko organizāciju ēku apbūve un uz zemes atrodas
dzīvojamā māja ar dzīvokļiem, pamatojoties uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā noteiktajos gadījumos un
2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6. un 18.p., kuri nosaka, ka
lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais
valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks, kā arī to, ka
lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija, kā arī to, ka ja
pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes
lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai izmantošanai.
Saskaņā ar Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1. Nekustamam īpašumam ‘Mācītājmuiža’’ zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu
Nr.62420080339 noteikt dalīto lietošanas mērķi: zemes gabala kopplatība 3.4360 ha lielākajai
daļai 3.336 ha atstāt lietošanas mērķi 0905- reliģisko organizāciju ēku apbūve, otrai daļai (kas
nodota bezatlīdzības lietošanā) ar platību 0.1 ha noteikt lietošanas mērķi 0908-pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve.
2. Valsts zemes dienestam lūgt piešķirt zemes vienības daļai kadastra apzīmējumu.
2.#
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMU
Izskatot VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’ reģ. Nr.40003356530,juridiskā adrese Krustpils iela 4,
Rīga iesniegumu ar lūgumu noslēgt līgumu par pašvaldībai piederošu zemes vienību „Pidiltu karjeras” ,
kadastra apzīmējums Nr. 62420080399-0.70 ha ar 01.01.2017, un saskaņā ar 30.10.2007. MK
noteikumiem Nr. 735 „ Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” III1. Publiskas personas
zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtība, ja publiskas personas zemesgabals tiek iznomāts
zemes dzīļu izmantošanai (Nodaļa MKot 06.05.2014. neikumu Nr.238 redakcijā)
22.3 Ja publiskas personas zemesgabals tiek iznomāts zemes dzīļu izmantošanai, nomas maksu
nosaka atbilstoši šādiem nosacījumiem:
22.3 1. ja zemesgabals tiek iznomāts, nerīkojot konkursu vai izsoli zemes dzīļu izmantošanai,
publiskas personas zemesgabala iznomātājs pēc tam, kad ir pieņēmis lēmumu par zemesgabala
iznomāšanu zemes dzīļu izmantošanai, nosaka nomas maksu atbilstoši zemesgabala nomas
maksas tirgus novērtējumā, ko veicis sertificēts vērtētājs, minētajai zemes nomas maksai.
Nomnieks papildus nomas maksai maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus;
SIA VINDEKS ir veicis nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanu un tā vērtība pēc sertificētā
vērtētāju atzinuma ir 114 EUR.
Saskaņā ar Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:

1.Noslēgt/ pagarināt jaunu nomas līgumu ar VAS ‘’Latvijas autoceļu uzturētājs’’ reģ.
Nr.40003356530 uz pieciem gadiem līdz 31.12.2021 un gada maksa ir 114 EUR +PVN 23.94, kas
kopā gadā satāda 137.94 EUR un nomas maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Nomas
maksu maksā reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī —
vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nomu var nomaksāt arī reizi gadā avansa
veidā.
3.#
Deklarētās dzīves vietas anulēšana
A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V.Zingberga


Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
personai [..]personas kods [..] nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Raiņa ielā 26,
Alsungā.
 Pašvaldība pārbauda deklarēto ziņu patiesumu:
pēc nekustamā īpašuma īpašnieces [..] pilnvarojuma 18.07.2013., reģ.Nr.2949 (zv.notāres [..]
birojā, Rīgā) [..] p/k [..] un iesnieguma 4.12.2016.-saņemts 6.12.2016.
 Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas:
1) pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem;
2) pēc informācijas sistēmu datiem:
a) Iedzīvotāju reģistrā;
3) saņemot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarotās personas.
Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot
deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.
 Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju
Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.
 Saskaņā ar Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1. Anulēt deklarēto dzīves vietu Raiņa ielā 26, Alsungā:
1.1. [..] personas kods [..];
1.2. [..] personas kods [..];
1.3. [..] personas kods [..];
1.4. [..] personas kods [..];
1.5. [..] personas kods [..].
4. #
Par Muzeja vadītājas I.Bredovskas iesniegumu
A.Sokolovskis,V.Dunajevs, A.Mundiciema, V.Zingberga
Saskaņā ar:
 Alsungas novada domes 3.12.2016. protokollēmumu Nr.12#1 “Par mēnešalgas aptiprināšanu
Muzeja vadītājai”;
 Alsungas novada domes 10.12.2016. protokollēmumu Nr.13#1 “Alsungas novada pašvaldības
(domes) amatu saraksts 2016.gadam apstiprināšana”







Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 4.2 pants.
Mēnešalgas pārskatīšana-Amatpersonai (darbiniekam) mēnešalgu pārskata saskaņā ar šo likumu
un citiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā arī izmaiņas normatīvajos aktos, atalgojumam
apstiprināto finanšu līdzekļu apmērā, amatu klasificēšanas rezultātos un individuālās kvalifikācijas
un prasmju novērtējumā,
Apstiprināto
Pašvaldības Finanšu nodaļas un Kancelejas vadītāju atzinumu;
Saskaņā ar Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,

atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1.Finanšu nodaļai veikt darba samaksas pārrēķinu Muzeja vadītājai I.Bredovskai nosakot 3%
pielikumu mēnešalgai un pareizinot ar 12 kalendāriem mēnešiem 2016.gadam, ieturot normatīvos
aktos noteiktos nodokļus.
5.#
Par finansējumu “Ūdenssaimniecības attīstībai” Alsungas novadā
A.Sokolovskis, V.Dunajevs
Sakarā ar:
 Zaļo un Zemnieku Savienības Politisko partiju apvienības ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
30.11.2016.
vēstuli “Par finansiālu atbalstu” 20000 euro finasējuma piešķiršanu
Ūdenssaqimniecības atbalstam Alsungas novadā,
 Saskaņā ar Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1. Novada domes Izpilddirektoram ar 19.12.2016. organizēt piešķirtā finansējuma apgūšanu
2017.gadā.
2. Novada domes Izpilddirektoram ar 19.12.2016. pasūtīt tehniskā projekta izstrādi.
6.#
Grozījumi Saistošos noteikumos 6/2014 “Alsungas novada Kārtības un administratīvās
atbildības noteikumi”
A.Sokolovskis, Ie.Rogozova,V.Ķine
 Saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām” 43. panta 1.,2.,4.,5.,6.,7.,9.,10., daļām,
 Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt 15.12.2016. grozījumus 6/2016 saistošajos noteikumos 15.05.2014. Nr.3/2014
“Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības Noteikumi”.
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APSTIPRINĀTI:
ar Alsungas novada domes sēdes
2014.gada 15.maija
Protokollēmumu (prot.6#6)
GROZĪJUMI:
ar Alsungas novada domes
15.12.2016. protokollēmumu Nr.15#6

2016.gada 15.decembrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Alsungas novadā

Nr.6/2016

Par grozījumiem
Alsungas novada domes 15.05.2014. saistošajos noteikumos
Nr.3/2014 “ Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām”
43. panta 1.,2.,4.,5.,6.,7.,9.,10. daļām,
1. Izslēgt Saistošo noteikumu 20.punktu.
2. Papildināt saistošo noteikumu 43 punktu ar:
431 par riepu izspolēšanu ar mehānisko transporta līdzekli vai mehāniskā transporta līdzekļa vadīšanu
sānslīdē (driftā)Alsungas ciemā-transporta līdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no 50.00 euro līdz
250.00 euro.
432 par braukšanu uz aizmugurējā vai priekšējā riteņa ar motociklu vai mopēdu transporta līdzekļa vadītājam
uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 200.00 euro.
3. Papildināt saistošo noteikumu 50.punktu ar:
51. No 15. maija līdz 15. septembrim ciematu teritorijā ārpus telpām aizliegts veikt jebkādas ar dedzināšanu
saistītas darbības, izņemot dārza kamīnu kurināšanu un speciālu cepšanai piemērotu iekārtu
izmantošanu:
51.1. savrupmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju teritorijās 23. un 24. jūnijā drīkst kurināt ugunskurus
ievērojot ugunsdrošības noteikumus un neradot kaitējumu apkārtējai videi;
51.2. ugunskuru kurināšana sabiedriskās vietās, izņemot tam speciāli ierīkotas vietas, un publisko pasākumu
laikā, ir atļauta tikai saskaņojot ar Alsungas novada domes pašvaldības policiju;

51.3. atkritumus-lapas, koku zarus un nobiras ir atļauts dedzināt nelielos daudzumos šo noteikumu
51.punktā noteiktajos termiņos, ievērojot ugunsdrošības noteikumus un neradot traucējumus (dūmi,
smakas) citām personām, bet pārējos sadzīves atkritumus un būvgružus ir aizliegts dedzināt vispār.
Jebkuri izņēmumi pieļaujami tikai saskaņojot ar Alsungas novada domes pašvaldības policiju;
51.4. nav pieļaujama lapu, koku zaru un nobiru dedzināšana laika periodā, kuru valsts vai pašvaldība ir
pasludinājusi par ugunsnedrošu.
51.5 par atkritumu dedzināšanu; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.par nobiru, koku
zaru, lapu dedzināšanu, ja tas rada uguns bīstamību vai traucē citām personām; izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 70,- euro. Ja dedzināšana tiek veikta atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas; uzliek naudas sodu līdz 350,- euro.

Priekšsēdētājs ________________________________A.Sokolovskis
Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Alsungas novadā
APSTIPRINĀTI:
ar Alsungas novada domes sēdes
2014.gada 15.maija
Protokollēmumu (prot.6#6)
GROZĪJUMU PROJEKTS:
ar Alsungas novada domes
15.12.2016. protokollēmumu Nr.15#6
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 2014
Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības
noteikumi
Izdoti saskaņā ar likumu ,,Par pašvaldībām”
43. panta 1.,2.,4.,5.,6.,7.,9.,10. daļām,
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt un aizsargāt, novada administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību
un drošību, veidotu tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves telpu, aizsargātu dabu,
kultūras un vēstures pieminekļus, kā arī ierobežot žūpību un netiklību publiskās un sabiedriskās vietās, kā arī
veicināt iedzīvotāju apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.
2. Administratīvā atbildība par šo Noteikumu neievērošanu tiek piemērota, vadoties pēc Latvijas Republikas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - APK) normām un šiem Noteikumiem.
3. Administratīvais sods par saistošo noteikumu neievērošanu uzliekams APK paredzētajā procesuālā kārtībā,
ievērojot APK noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.
4. Sastādīt administratīvos pārkāpumu protokolus ,izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos
sodus par ALSUNGAS NOVADA DOMES izdoto saistošo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga Alsungas novada
pašvaldības policija un citas Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksā norādītās institūcijas un pilnvarotas
personas (turpmāk tekstā amatpersonas).
5. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos aktos noteiktajā procesuālā kārtībā.
Lietotie termini:

Apstādījumi – visas publiskas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi, skvēri,
alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c. Apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni,
ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.
Publiska vieta – jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo
sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai
fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita
persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz
uzņēmuma līguma pamata;
Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas,
izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;
Trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada valdījumā esošs trokšņa
avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas.
Braukšanai neparedzēta vieta- vieta ,kas nav paredzēta mehanizēto transporta līdzekļu satiksmei.
Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests atbrīvoties.
Koplietošanas telpa – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ,kurās atrodas vismaz divi dzīvokļu īpašumi un ir telpa,
kas paredzēta kopējai lietošanai (kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un tml.).
I. NAMU, BŪVJU UN TO TERITORIJAS UZTURĒŠANA
6. Aizliegts glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus līdzīgus priekšmetus uz ietvēm un ielām ilgāk
par vienu diennakti, koplietošanas pagalmos un pagrabos, kā arī citās koplietošanas vietās ilgāk par piecām
dienām, par šī noteikuma neievērošanu uzliek naudas sodu līdz 43.-euro. Namos, kuros nav šķūņu, malku un
būvmateriālus atļauts glabāt īpašnieka vai valdītāja norādītajā teritorijā.
7. Lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos, ēkas un jaunbūves, kuras uz nenoteiktu laiku ir
neapdzīvotas vai kurās nenotiek saimnieciska darbība (tai skaitā arī būvniecība), ir noslēdzamas (ieejas un
pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti un aiznagloti) un to teritorijas iežogojamas. Minētajās ēkās jāievēro
sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās. Šīs ēkas nedrīkst būt par
traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem, kā arī iedzīvotājiem. Par šī noteikuma pārkāpšanu ēkas,
zemes īpašniekam, valdītājam vai nomniekam uzliek naudas sodu no 7.-euro līdz 71,-euro
8. Par ēku fasāžu, žogu u.c. būvju neuzturēšanu kārtībā, netīrīšanu, savlaicīgu nekrāsošanu, žogu un vārtu
savlaicīgu neremontēšanu, bojāto un neestētisko žogu un vārtu nenovākšanu, mājas īpašniekam,
pārvaldniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350,-euro.
9. Par šahtu, aku un nolejaku uzturēšanu kārtībā un izmantošanu atbild to īpašnieki. Jaunas akas var ierīkot,
saskaņojot novietojumu ar Alsungas novada BŪVVALDI. Sods par noteikumu neievērošanu no 7,- līdz 28,-euro.
Par tām pašām darbībām, ko izdarījusi juridiska persona sods līdz 700,-euro.
10. Par apbūves gabala un tam pieguļošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā būvniecības darbu laikā, soda zemes
gabala īpašnieku vai lietotāju. Sods līdz 43,-euro. Par to pašu prasību neievērošanu, ko izdarījusi juridiska
persona sods līdz 700,-euro.
11. Par namu dzīvojamo telpu, koplietošanas vietu un kāpņu telpu izmantošanu neatbilstoši paredzētajiem mērķiem,
to bojāšanu - sods līdz 28,-euro.
12. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iemītniekiem aizliegts:
12.1. novietot koplietošanas telpās, pagrabos, ejās un kāpņu telpās mājsaimniecības priekšmetus, aizšķērsot ar
dažādiem priekšmetiem izejas durvis. Sods līdz 28,-euro.
12.2. smēķēt kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās. Sods līdz 28,-euro.
12.3. radīt antisanitārus apstākļus dzīvokļos un koplietošanas telpās. Sods līdz 28,-euro.
12.4. glabāt dzīvojamās telpās, uz balkoniem, lodžijām, pagrabos, bēniņos ugunsnedrošus un
sprādzienbīstamus priekšmetus. Sods līdz 35,-euro.
13. Par nekustamajam īpašumam un nekustamā īpašuma pieguļošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tās
neapdraudētu personu drošību, veselību un mantu, kā arī nebojātu novada teritorijas ainavu; uzliek naudas
sodu nekustamā īpašuma īpašniekiem (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 1.un 2.grupas
invalīdus ,kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas

darbnespējīgas personas),valdītājam, pārvaldniekam/pilnvarniekam, lietotājam/nomniekam vai sētniekam;
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 213,-euro,juridiskām personām līdz 700,euro.
14. Par transportlīdzekļu novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu; izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 36,- euro.
15. Par ilgstošu transportlīdzekļu darbināšanu (ilgāk par 10 minūtēm) pie dzīvojamām mājām izsaka brīdinājumu vai
soda ar naudas sodu līdz 36,- euro.
16. Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai
aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu — uzliek
naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām —
no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.
17. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas
var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz
213,- euro, juridiskām personām līdz 700,- euro.
II.TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANA
UN AIZSARDZĪBA
18. Par apstādījumu nogabalu vai zālāju izmantošanu transporta pieturām, preču iekraušanai vai izkraušanas
vietām; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 35,- euro, juridiskām personām līdz
350,- euro.
19. Publisku apstādījumu teritorijā aizliegts:
19.1. iekāpt un staigāt dobju stādījumos, postīt tos un gulēt tajos;
19.2. lauzt zarus, krūmus, plūkt lapas, ziedus, augļus;
19.3. celt teltis, kurt ugunskurus, dedzināt zāli, ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus un putnus, postīt putnu
ligzdas;
19.4. ūdenstilpnēs, kas atrodas apstādījumos, kā arī pie publiski izmantojamiem avotiem, mazgāt veļu,
transportlīdzekļus un dzīvniekus;
19.5. tecināt koku sulu, graizīt koku mizu, piestiprināt kokiem uzrakstus un vadus, dzīt kokos naglas, žāvēt
veļu koku zaros;
19.6. braukt pa zālienu, novietot transporta līdzekļus zālienos;
19.7. bez saskaņošanas ar pašvaldību ierīkot slidotavas, kamanu ceļus un slēpotāju stigas;
19.8. veikt rakšanas darbus nolūkā iegūt augsni, izņemot gadījumus, kad saņemta īpaša atļauja;
19.9. par noteikumu 19.1. līdz 19.8neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz 35,- euro, juridiskām personām līdz 350,- euro.
20 Izslēgts.

(Grozīts ar Alsungas novada domes 15.12.2016. protokollēmumu Nr.15#6)

21. Novada teritorijā par īpašumā un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves,
notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), soda īpašnieku, pārvaldnieku,
apsaimniekotāju vai citu atbildīgo personu; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskai personai līdz
35,- euro, juridiskai personai 350,- euro. Invalīdiem, maznodrošinātām personām un nepilngadīgām
personām, kurām pieder nekustamais īpašums, jāvienojas kalendārā gada marta mēnesī ar pašvaldības
izpilddirektoru par palīdzības saņemšanu zāļes pļaušanā.
22. Dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un namu apsaimniekotājiem jānodrošina apkalpojošo dienestu darbinieku
piekļūšana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, siltumtrases, gāzes vada, sakaru tīkla, elektrotīkla, par
minēto noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,- euro.
23. Par novada domes noteikto termiņu un norādījumu neievērošanu labiekārtošanā, par aizrādījuma, noteiktā
termiņa un nosacījumu neievērošanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,- euro.
24. Par ūdensvada ūdens izmantošanu (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs); bez saskaņošanas ar piegādātāju dārzu
laistīšanai, mašīnu mazgāšanai u.c. uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.
25. Novada teritorijā zemes gabalu īpašniekiem, un tiesiskajiem valdītājiem nepieļaut teritorijas aizaugšanu ar
krūmiem (neattiecas uz košumkrūmiem), par šo noteikumu neievērošanu uzliek naudas sodu līdz 71,- euro.

26. Par ēku numurzīmju, māju nosaukumu plākšņu izvietošanas noteikumu neievērošanu; izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 142,- euro.
27. Aizliegts bojāt un bez saskaņošanas pārvietot norāžu un informācijas zīmes; par neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 142,- euro, juridiskām personām līdz 213,- euro.

II. REKLĀMU, IZKĀRTŅU , SLUDINĀJUMU UN CITU
INFORMATĪVO MATERIĀLU IZVIETOŠANA
28. Atļauju reklāmas izvietošanai izsniedz Alsungas novada būvvalde. Tās saņemšanai nepieciešams iesniegt
izkārtnes projektu, ēkas un zemes gabala īpašnieka rakstisku atļauju un Valsts akciju sabiedrības ”Latvijas
Valsts ceļi” (nepieciešamības gadījumā) saskaņojumu.
29. Visa veida īslaicīgās reklāmas (sludinājumus un citus informatīvos materiālus) atļauts izlikt tikai uz šim nolūkam
speciāli iekārtotajiem stendiem, reklāmas stabiem. Veikalu skatlogos izvietot sludinājumus un citus informatīvos
materiālus atļauts, saskaņojot to ar veikalu administrāciju. Reklāmas izvietošana uz ēku sienām, apgaismes
stabiem, autobusu pieturās, uz pastkastītēm u.c. nepiemērotās vietās nav pieļaujama.
30. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs par reklāmas saturu, uzturēšanu kārtībā, remontu un savlaicīgu noņemšanu.
31. Tiesības izvietot reklāmu Alsungas novadā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras saņēmušas Alsungas
novada būvvaldes atļauju un nomaksājušas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem paredzētos maksājumus.
32. Pēc novada pašvaldības pieprasījuma nekavējoties jānoņem reklāmas, kas neatbilst šo Noteikumu prasībām.
33. Alsungas novada dome neatbild par reklāmu, afišu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu bojāšanu un
saglabāšanu.

III. ALSUNGAS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
34. Par smēķēšanu koplietošanas telpās, uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.
35. Par uzmākšanos garāmgājējiem ar zīlēšanu, naudas prasīšanu, buršanu, kā arī nodarboties ar to sabiedriskās
vietās, traucējot sabiedrisko kārtību: uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.
36. Par transportlīdzekļu mazgāšanu vietās, kur notekūdeņi var brīvi nokļūt atklātās ūdenstilpnēs; uzliek naudas
sodu līdz 35,- euro.
37. Par alkoholisko dzērienu vai citas apreibinošo vielu lietošanu dzīvojamo ēku bēniņos, pagrabos vai citās
koplietošanas telpās un publiskās vietās, kur tas nav atļauts, vai atrasties ar atvērtu alkoholiskā dzēriena pudeli
sabiedriskās vietās; uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.
38. Par tām pašām darbībām ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas; uzliek
naudas sodu līdz 71,- euro
39. Bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, saimnieciskās būves, žogus un citas būves, tajā skaitā ar dažādiem
uzrakstiem un zīmējumiem; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.
40. Pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali, izmantojot skrituļslidas, skrituļdēļus u.tml.
sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas netraucē pārējos gājējus. Šķērsot brauktuvi ar minēto inventāru
atļauts ar ātrumu, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās ātrumu.
41. Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst.23.00. līdz 7.00 Alsungas novada teritorijā, ja tas nav
saskaņots ar Alsungas novada pašvaldību, izņemot Alsungas svētkos un valsts noteiktās svētku dienās; soda
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
42. Par jebkādu dzērienu ienešanu stikla vai citā plīstošā iepakojumā publiskos pasākumos bez saskaņojuma ar
kultūras nama direktori; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.
43. Par braukšanu ar mehānisko transporta līdzekli pa ledu, Alsungas novada teritorijā esošajām ūdenstilpnēm, izņemot
gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpni, kā arī rīkojot sacensības, kas saskaņotas
ar pašvaldību; uzliek naudas sodu līdz 71,- euro.
431 par riepu izspolēšanu ar mehānisko transporta līdzekli vai mehāniskā transporta līdzekļa vadīšanu
sānslīdē (driftā)Alsungas ciemā-transporta līdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no 50.00 euro līdz
250.00 euro;

432 par braukšanu uz aizmugurējā vai priekšējā riteņa ar motociklu vai mopēdu transporta līdzekļa vadītājam
uzliek naudas sodu no 20.00 euro līdz 200.00 euro.

(Grozīts ar Alsungas novada domes 15.12.2016. protokollēmumu Nr.15#6)

44 Bērni un pusaudži (vecumā līdz 16 gadiem) drīkst atrasties uz ielas vai sabiedriskās vietās laikā no plkst. 22.00
līdz 6.00 vecāku vai viņu likumisko pārstāvju klātbūtnē.
45. Bērni un pusaudži (vecumā līdz 16 gadiem) drīkst atrasties kafejnīcās, diskotēkās, bāros, un citās publisko
pasākumu vietās laika posmā no plkst.22.00 līdz 6.00. vecāku vai viņu likumisko pārstāvju klātbūtnē.
Pasākuma organizatoram vai atbildīgajai personai nepieciešamības gadījumā jāpārliecinās par nepilngadīgās
personas vecumu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.
46. Par nakšņošanu ēku bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 14,euro.
47. Par nepilngadīgu personu atrašanos publiskās vietās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu reibuma
stāvoklī; uzliek naudas sodu nepilngadīgā vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj līdz 71,- euro.
48. Par sēdēšanu publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, brauktuvju norobežojošajām konstrukcijām, kā arī
par staigāšanu pa atpūtas soliņiem vai gulēšanu un stāvēšanu uz tiem; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 14,- euro.
49. Publisko pasākumu rīkošana to organizētājiem ir jāpiesaka vienu mēnesi iepriekš iesniedzot pieteikumu
Alsungas novada domē,Valsts un pašvaldības policijā.
50. Par viltus izsaukumiem pašvaldības policijai; uzliek naudas sodu līdz 71,- euro, papildus tiek aprēķināta maksa
par pašvaldības policijas transporta izmantošanu.
51. No 15. maija līdz 15. septembrim ciematu teritorijā ārpus telpām aizliegts veikt jebkādas ar dedzināšanu
saistītas
darbības, izņemot dārza kamīnu kurināšanu un speciālu cepšanai piemērotu iekārtu
izmantošanu:
51.1. savrupmāju un daudzstāvu dzīvojamo māju teritorijās 23. un 24. jūnijā drīkst kurināt ugunskurus
ievērojot ugunsdrošības noteikumus un neradot kaitējumu apkārtējai videi;
51.2. ugunskuru kurināšana sabiedriskās vietās, izņemot tam speciāli ierīkotas vietas, un publisko pasākumu
laikā, ir atļauta tikai saskaņojot ar Alsungas novada domes pašvaldības policijnu;
51.3. atkritumus-lapas, koku zarus un nobiras ir atļauts dedzināt nelielos daudzumos šo noteikumu
51.punktā noteiktajos termiņos, ievērojot ugunsdrošības noteikumus un neradot traucējumus (dūmi,
smakas) citām personām, bet pārējos sadzīves atkritumus un būvgružus ir aizliegts dedzināt vispār.
Jebkuri izņēmumi pieļaujami tikai saskaņojot ar Alsungas novada domes pašvaldības policiju;
51.4. nav pieļaujama lapu, koku zaru un nobiru dedzināšana laika periodā, kuru valsts vai pašvaldība ir
pasludinājusi par ugunsnedrošu.
51.5 par atkritumu dedzināšanu; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.par nobiru, koku
zaru, lapu dedzināšanu, ja tas rada uguns bīstamību vai traucē citām personām; izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 70,- euro. Ja dedzināšana tiek veikta atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas; uzliek naudas sodu līdz 350,- euro.
(Grozīts ar Alsungas novada domes 15.12.2016. protokollēmumu Nr.15#6)

III. NOBEIGUMA JAUTĀJUMS
51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Alsungas novada domes 22.09.2009. saistošos
noteikumus Nr.9/2009 „Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības noteikumi” un Alsungas
novada domes 20.03.2014.saistošos noteikumus Nr.3/2014 „Alsungas novada kārtības un administratīvās
atbildības noteikumi”.
Priekšsēdētājs A.Sokolovskis

7.#
Veicamo darbu iekļaušana 2017.gada prioritātēs
A.Sokolovskis, V.Dunajevs nodaļu, struktūrvienību un iestāžu vadītāji
Saskaņā ar:


Alsungas novada pašvaldības Nolikuma 37.1. punktu ……. nosaka nākošā budžeta gada
sadalījuma prioritātes,



24.11.2014. protokollēmums Nr.14#6 “Par iesniegtām prioritātēm”;



Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzunumu,



Institūciju papildus iesniegtām 2017.gada prioritātēm:

1) Novada domes izpilddirektora V.Dunajeva iesniegtās:
1.Trīs informācijas stendu “Par Alsungas novadu” izgatavošana un uzstādīšana.
2.Līvānu, Kalēju, Magoņu ielu asfaltēšana. (Deputātu atzinums iekļaut vienu ielu).
3..Doktorāta fasādes remonts un vides pieejamība.
4. Gājēju pāreja Skolas ielā.
5..Drošības barjeras pretī Pirmsskolai.
6..Grants karjeras “Melderi” virskārtas novešana 3000 m3. (Dabas resursi-vides aizsardzība). (Deputātu
atzinums: turpināt).
7. Iekļaut Latvāņu apkarošanu, Žibju takas tīrīšanu
8. Lāču kapu žoga nomaiņa.
9. Skolas - viesnīcas jumta un logu remonts.
10.Kapličas jumta un iekštelpu remonts.
11.Sporta zāles jumta otrās daļas atjaunošana-savienojums ar torni (griesti sapuvuši). (Deputātu
atzinums: jāpieprasa nauda kultūras piemineklim)
12.Miltiņu pieturas sašauto stiklu nomaiņa.
13. Laukuma pie Kultūras nama demontāža un dobes veidošana.
14.Bīstamo, pārāk lielu, trupes skarto koku likvidēšana vai apzāģēšana (pie Muzeja, 5 koki, osis, kastanis
pie autoostas, papeles pie Rijām un Krasta ielā).
15.Trenažieru iegāde un uzstādīšana, ja nerealizējas projekts.
16.Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības grīdas remonts Pirmsskolā.
17.Ūdens atdzelžošana Almālē un attīrīšanas iekārtas restaurācija.
18.Siltumtrases remonts-nomaiņa uz Pirmsskolu.
19. Pils ielas Nr.1 jumta remonts, atjaunošana.
2) Administrācijas Kancelejas prioritāte:
1. 2017.gadā pašvaldības institūciju: nodaļu, struktūrvienību, iestāžu (arī skola, pirmsskola, MS
skola) apvienošana vienotā e-lietvedības sistēmā LIETVARIS (2000 euro) (ZZ Dats pie jau
esošām NINO,Pers,Dzimts,Sopa kopā__programmām.)
3) Finanšu nodaļas prioritātes 2017.g.:
Grāmatvedības kabineta remontu Euro 6000 ( 2016.gadam bija 7630)
Remonts kabinetā, kur atrodas kase, nāk novada iedzīvotāji un citi apmeklētāji.

Kabinetā caur sienām nāk aukstums, saplaisājušas sienas (nepieciešama siltināšana) , nodilis grīdas
segums, nolietojusies elektroinstalācija.
2. KOPĒJĀS DOMES PRIORITĀTĒS
Papildus lūdzu prioritātēs ietvert 1.stāva kopējā koridora kosmētisko remontu un elektrosadales skapja
nomaiņu.
Elektrības sadales skapim jāmaina visa elektroinstalācija, jo pie slodzes bieži ir elektrības pārtraukumi.
Šo 1.stāva koridoru izmanto arī Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, Nekustamā īpašuma speciālistes, kā arī
būvvaldes un attīstības nodaļas apmeklētāji un darbinieki.
Izdevumi pēc aplēses apmēram 1500 euro.
Izdevumi būtu Izpildvaras tāmē ( izpildvaras ēka)
4) Attīstības nodaļas prioritātes 2017.gadam
1. Iesniegto,apstiprināto projektu realizēšana un jaunu projektu uzsākšana, pamatojoties uz Alsungas
novada domes lēmumiem;
2. Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs Alsungai 2017” finansēšana-1600 euro;
3. Attīstības nodaļas un Būvvaldes apvienotās telpas siltināšana un remonts, lai atbilstu Ministru kabineta
noteikumu Nr.399 ”Darba aizsardzības prasības darba vietās” 1.pielikumā noteiktajam-4000 euro.
5) Alsungas kultūras nams 2017.g:finanšu prioritātes:
1. Dziesmu svētku tērpi deju kopai SUITI- 2 000,2. Miķeļi- 4000,3. Suitu lebediks- 1000,4. Latvijas 100gades pasākumi (2)- 1000,5. Jāņi- 1500,Kultūras nama siltināšana un ēkas apdares darbi;
Ziedulejas estrādes skatuves grīdas nomaiņa
6) Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde „Miķelītis” 2017. gada prioritātes:
Bērniem nodrošināt:






pilnvērtīgu un drošu vidi
mācīšanās procesu, kura pamatā: radošums, iniciatīva un sadarbība
sadziedāšanās svētku organizēšanu Alsungā (21.04.2016)
suitu tradīciju pārmantojamību
6 gadnieku ekskursija gada noslēgumā

Darbinieki:
 svarīgi saglabāt ikvienu darbavietu
 nodrošināt izglītošanās iespējas apmeklējot kvalifikācijas celšanas kursus (ugunsdrošības
speciālista kursi)
 nodrošināt logopēda ceļa apmaksu (degviela) ( Deputātu atzinums-izslēgt)
 saglabāt tradīciju 1 reizi gadā doties pieredzes apmaiņas braucienā
Ēka:




„Pūcīšu” grupas grīdas linoleja maiņa mācību telpā un priekšnamā grīdas seguma maiņa,
„Zaķīšu” grupas garderobes grīdas remonts un priekšnama grīdas seguma maiņa
turpināt idejas realizāciju par gājēju celiņu pārbūvi ap bērnudārzu
elektroinstalāciju pārbaude

7) Izglītības pārvalde Aida Vanaga:
Izglītības prioritātes 2016.gadā:
Izglītības prioritātes 2017.gadā:
- iesaiste 2016.māc.gadā ERASMUS projektā,
- Piedalīties projekta SAM 8.3.2. “ Palielināt
- dalība UNESCO projektā,- izpildīts
atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo
- skolēnu nodarbinātība vasarā(ar pašvaldības un individuālo kompetenču attīstībai”,
uzņēmēju iesaisti) - izpildīts
- Uzsākt kompetenču pieejā balstītu satura
- turpināt skolā brīvpusdienu apmaksu nevis
aprobāciju izglītības iestādēs (Alsungas
konkrētai klasei,bet apmaksāt brīvpusdienas
vidusskola, PII),
daudzbērnu ģimenēm,- izpildīts
- turpināt dalību UNESCO projektā,
- drošība pie skolas( gulošie policisti),
- iesaiste 2017.māc.gadā ERASMUS projektā,
- izveidot jaunu rotaļu laukumu skolas teritorijā,
- drošība pie skolas( gulošie policisti), (Deputātu
- pilnveidot trenažieru zāles inventāru.
atzinums neatbalstīt)
izveidot jaunu rotaļu laukumu skolas teritorijā,
- pilnveidot trenažieru zāles inventāru.

8) Pašvaldības policijas prioritātes 2017.gadam
1.Jauna pašvaldības policijas automašīna, kas ir piemērota pašvaldības policijas vajadzībām
(videoreģistrators, navigācijas ierīce, operatīvās gaismas).
2. Remonts pašvaldības policijas telpām.
3. Tualetes remonts .
9) Bāriņtiesas prioritāte 2017.g.
Bāriņtiesas kabineta remonts
10) Sociālā dienesta prioritāte 2017.g.
Sociālā dienesta darbinieka ar ģimenēm un bērniem kabineta remonts
11) Alsungas novada bibliotēkas prioritāte 2017.g.
Jumta seguma nomaiņa 2500 euro
12) Alsungas novada domes Muzeja prioritātes 2017.g.
1.Tūrisma sezonas pagarināšana no 1.maija līdz 1.novembrim (tagad no 1.jūnija līdz 1.oktobrim)
2.Krājuma glabātāja+TIC darbinieka pieņemšana darbā
3.Nodrošināt apkopēju sezonas laikā arī Pilī (Muzeja apkopēja var tīrīt arī Pili)
4.Izstāžu zāles “Suitu dzīvojamā istaba” kosmētiskais remonts ar stāvvada nomaiņu (tāme
budžeta pielikumā)
5. Pils ieejas kāpņu remonts (sapuvušo dēļu remonts).
13) Vēlēšanu komisija 2017.g. ( R.Cīrule)
Iegādāties Divas vēlēšanu kabīnes (kopā:700 euro)
14) Biedrība “SUITU KULTŪRAS MANTOJUMS” 2017.g.
Deputātu atzinums:

Pašvaldības līdzfinansējums 475,00 euro biedrībai “SUITU KULTŪRAS MANTOJUMS” 100 (viens
simts) grāmatu “19.gadsimta suitu kāzu tērps un tā valkāšanas tradīcijas” izgatavošanai Alsungas
novada domes vajadzībām.
15) nodibinājums “Fonds Sibīrijas bērni”
Deputātu atzinums:
Pašvaldības līdzfinansējums 100,00 euro Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” filmas “Tālā
zeme Sibīrija-Tomska un Altaja apgabals”montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai.
16) Zinātniska darba publikācija par Vilhelma Purvīša daiļradi no 1890 līdz 1910.g. (latviešu,vācu un
angļu valodās).
Deputātu atzinums:
Sakarā ar nepietiekošu finanšu kopsummu pašvaldības budžeta projektā 2017.gadam -Atteikt
pašvaldības līdzfinansējumu “Zinātniska darba publikācijai par Vilhelma Purvīša daiļradi”.
17) Alsungas vidusskolas plānotie remontdarbi 2017.gadā:
- koridora uz sporta zāli kosmētiskais remonts- 900 euro,
- medicīnas kabineta kosmētiskais remonts- 1700 euro.
18) sporta metodiķis:
1. Iegādāties 30 treniņtērpus ar apdruku, kurus izmantos Alsungas novada sportisti (futbolisti,
volejbolisti, basketbolisti, ugunsdzēsēji un pārējie sportot gribētāji, kas gatavi cīnīties
Alsungas novada labā),
2. Pabeigt strītbola laukumu (uzbetonēt apmales, uzkrāsot līnijas)
3. Pabeigt labiekārtot ugunsdzēsības sporta mācību torni
4. Atjaunot futbola laukuma zālāju stadionā.
Atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1. Pieņemt zināšanai institūciju prioritātes ar deputātu atzinumiem.
2. 2017.gada pašvaldības budžeta projektu veidot 2016.gada budžeta tāmju robežās, iestrādājot
tajās apstiprinātās nākošā gada prioritātes.
8.#
Alsungas kultūras nama pašdarbības pulciņu sezona 2017. budžeta gadā
A.Sokolovskis, G.Matēviča,
Saskaņā ar:



Kultūras nama vadītājas G.Matēvičas iesniegto pašdarbības pulciņu sarakstu

Alsungas novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu-papildinot pašdarbības kolektīvus
kultūras nama iesniegtajā sarakstā ar “Suitu sievām” un “Suitu vīriem”,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:

1. Apstiprināt Alsungas kultūras namā 2017.gadā pašdarbības pulciņus:
1. Deju kopa SUITI 1.01.2017-30.06.2017. un 1.10.2017.-31.12.2017. 30 stundas mēnesī
2. Deju kopa KALMES 1.01.2017-31.05.2017. un 1.10.2017.-31.12.2017. 40 stundas mēnesī
3. SUITU MUZIKANTI 1.01.2017-31.05.2017. un 1.10.2017.-31.12.2017. 40 stundas mēnesī
4. Skolēnu deju kolektīvs 1.01.2017-31.05.2017. un 1.10.2017.-31.12.2017 40 stundas mēnesī
5. Folkloras kopa “Suitiņi” 1.01.2017-30.06.2017. un 1.10.2017.-31.12.2017 30 stundas mēnesī
6. Keramika 1.01.2017-31.05.2017. un 1.10.2017.-31.12.2017
7. Suitu dūdenieki 1.01.2017-30.06.2017. un 1.10.2017.-31.12.2017

30 stundas mēnesī
30 stundas mēnesī

8. Etnogrāfiskais ansamblis “Suitu sievas” darbības laiks 11 kalendārie mēneši
9. Etnogrāfiskais ansamblis “Suitu vīri”

darbības laiks 11 kalendārie mēneši

9.#
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu
A.Sokolovskis, S.Kreičmane, V.Zingberga
Saskaņā ar:
 likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem (2) Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās
daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu
īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem,
ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.
 Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1. Samazināt 2017.g. nekustamā īpašuma nodokli 50% politiski represētām personām:
1.1. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu;
1.2. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu.
1.3. [..] par īpašumā esošo nekustamo īpašumu;
1.4. [..] par īpašumā esošo nekustamo īpašumu;
1.5. [..] par īpašumā esošo nekustamo īpašumu;
1.6. [..] par īpašumā esošo nekustamo īpašumu;
1.7. [..] par īpašumā esošo nekustamo īpašumu.

10.#
Par pašvaldības aizņēmumu VALSTS KASĒ
A.Sokolovskis, A.Mundiciema
Saskaņā ar:
 Alsungas novada domes 2016.gada 21.jūlija lēmumu Nr. 8., # 11. kurā Iepirkumu speciālistei
Santai Kreičmanei uzdots sākt iepirkuma procedūru autobusa skolēnu pārvadāšanai iegādei un
iepirkuma konkursa rezultātā iepirkumā uzvarētājs ir SIA “MOLLER AUTO VENTSPILS” .
Autobusa iegādes summa ir 50330.58 plus PVN 21 % euro 10569.42 , kopsumma Euro
60900.00.
 Izvērtējot pašvaldības budžeta iespējas, 2017.gadā nepieciešams ņemt aizdevumu no Valsts
kases Euro 60900.00;
 Alsungas novada domes apvienoto komiteju 8.12.2016. sēdes atzinumu,
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,
D.Martinova, G.Rozentāls,I.Stanislavcika, Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu 2017.gadā Valsts kasē Euro 60900.00 (Sešdesmit tūkstoši deviņi simti euro
00 eurocenti) uz 10 gadiem ar mainīgo procentu likmi ar likmes maiņu 1 (vienu) reizi gadā.

11.#
Informācija par Alsungas novada attīstības programmas izvērtējumu 2015.-2016.gadam
A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe
Iepazīstoties ar Attīstības nodaļas vadītājas A.Vangas-Poriķes sniegto infrmāciju par Alsungas
novada attīstības programmas izvērtējumu 2015.-2016.gadam,
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par”A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs,J.Gulbis,A.Kaminskis,
D.Martinova,,G.Rozentāls, I.Staņislavčika,Z.Vanaga,
Dome nolemj:
1.Pieņemt zināšanai informāciju par Alsungas novada Attīstības programmas izvērtējumu 2015.2016.gadam.

12.#
Par pieteikšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzsāktajā ilgtermiņa projekta
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” konkursā
A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe
Pamatojoties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aicinājumu piedalīties ilgtermiņa
projektā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kura galvenais mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti
pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai,

novada dome NOLEMJ:

•
Apstiprināt pieteikšanos Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras uzsāktajā ilgtermiņa
projekta “Erasmus+: Jaunatne darbībā” konkursā
Izvirzīt trīs pašvaldības darbiniekus:
2.1. Attīstības nodaļas projektu koordinatori Laumu Migoviču;
2.2. Pašvaldības policijas priekšnieci Ievu Rogozovu;
2.3. Vidusskolas skolotāju Ligitu Stašaiti.

Priekšsēdētājs __________________________A.Sokolovskis
Kancelejas vadītāja_______________________V.Zingberga

