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Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

                                                                                                                    

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Sēdes protokols  

Alsungā 

2018. gada  17. maijā                                                                            Nr .6 

Darba kārtībā: 

1. Par siltumapgādes sistēmas remontu. 

2. Par aizņēmumiem no Valsts kases  2018.gadā. 

3. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka 

izveide” realizācijai. 

4. Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas 

izsoli. 

5. Par deleģējuma līgumu biedrībai “Muzikālās izglītības fonds “Spanga” ”. 

6. Par Alsungas vidusskolas padomes iesnieguma izskatīšanu. 

7. Par saistošiem noteikumiem Nr. 4 “Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 

8. Par speciālistam izīrējama dzīvokļa statusa noteikšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma “Pils iela 10 “ Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli. 

10. Par Alsungas novada domei piederošo dzīvokļu nodošanu privatizācijai. 

11. Par Pirmsskolas izglītības iestādes  slēgšanu 2018. gada jūlija mēnesī. 

12. Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem. 

13. Par nekustamā īpašuma [..], Alsungas novadā, nodošanu atsavināšanai. 

14. Par zemes nomu. 

15. Par nekustamā īpašuma [..] un [..], Alsungas novadā apvienošanu. 

16. Zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamo īpašumu sadalīšanai un 

apvienošanai  [..],[..],[..],[..]. 

Domes priekšsēdētāja D. Kalniņa lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā 17. un 18. punktus: 

17. Par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem 2017./2018. mācību gadā. 

18. Par grozījumiem Alsungas novada domes 15.02.2018. saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā”. 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 16.45. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle (ierodas pie 17. jautājuma 

izskatīšanas). 

Nav ieradušies deputāti: Ainars Macpans, Ilze Bloka. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste 

Santa Kreičmane, laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste Iveta Grīniņa. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  
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1.# 

Par siltumapgādes sistēmas remontu 

D. Kalniņa, R. Veiss, P. Dunajevs, A. Mundiciema 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 1. punktu, Finanšu 

saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu atzinumu, lai novērstu avārijas 

situāciju un līdz apkures sezonai atjaunotu siltumapgādi, kas ilgtermiņā būtu ekonomiski 

izdevīga. 

A. Sokolovskis ierosina sagatavoto lēmumprojekta sākumu papildināt ar vārdiem “Noteikt 

šādu stratēģiju”, kā arī lēmumprojekta 3. punktu aiz vārdiem “remontam” papildināt ar 

vārdiem “Skolas ielā”, tādejādi skaidri norādot remontējamās siltumtrases adresi. D. Kalniņa 

aicina balsot par lēmumprojektu A. Sokolovska ieteiktajā redakcijā. 

Atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Noteikt šādu stratēģiju: 

1.1. Katlu mājā Raiņa ielā, novēršot siltumapgādes sistēmas bojājumus, uzstādīt 

automātisko granulu apkures katlu. 

1.2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē avārijas situācijas novēršanai siltumapgādē – 

automātiskā granulu apkures katla iegādei un uzstādīšanai. 

1.3. Nepieciešamo papildus finansējumu siltumtrases remontam Skolas ielā novirzīt no 

Komunālā iecirkņa budžeta, veicot tāmes grozījumus. 
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2.# 

Par aizņēmumiem no Valsts kases 2018.gadā 

D. Kalniņa, R. Veiss, A. Mundiciema 

2018.gadā Alsungas novada domes realizējamo projektu finansēšanai pašvaldībai nepietiek 

pašu līdzekļu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 19. punktu un  

Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu atzinumu, 

D. Kalniņa ierosina papildināt lēmumprojekta 1. punktu ar vārdiem “Noteikt stratēģiju” pirms 

vārdiem “Ņemt aiznēmumus”. Deputāti balso par lēmumprojektu D. Kalniņas ierosinātajā 

redakcijā. 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt stratēģiju ņemt aizņēmumus Valsts kasē projektu realizācijai. 

2. Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai sagatavot aizņēmumu pieprasījuma 

dokumentāciju Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei. 
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3.# 

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka 

izveide” realizācijai 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

2018.gadā Alsungas novadā tiks realizēts Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) 

apstiprinātais projekts “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide” par kopējo summu 

20998,58 eiro, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 1102.55 eiro, publiskais finansējums no 

LAD  19896.03 eiro. 

Veikts iepirkums ar identifikācijas Nr. AND/2018/CA-3/LEADER, projekta realizācijas 

termiņš ir 2018. gada 31. jūlijs, kā arī noslēgts līgums ar SIA “GoPlay” par projekta 

realizāciju - iekārtu piegādi un uzstādīšanu. 

Finansējums no LAD tiks saņemts pēc projekta realizācijas pabeigšanas, dokumentu 

iesniegšanas un akceptēšanas Lauku atbalsta dienestā. 

Lai realizētu projektu, nepieciešams aizņēmums 19896.03 eiro (deviņpadsmit tūkstoši astoņi 

simti deviņdesmit seši eiro 03 centi).  

Pēc A.Mundiciemas ierosinājuma, D. Kalniņa izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1.punktā 

vārdus “uz 2 (diviem) gadiem” mainīt ar vārdiem “uz vārdiem 1 (vienu) gadu”. D. Kalniņa 

aicina balsot par lēmumprojektu precizētā redakcijā. 

Pamatojoties uz uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 19. punktu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē projekta “Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka 

izveide Alsungas novadā” realizēšanai 19896.03 eiro (deviņpadsmit tūkstoši 

astoņi simti deviņdesmit seši eiro 03 centi) uz 1 (vienu) gadiem ar mainīgo 

procentu likmi ar likmes maiņu 1 (vienu) reizi gadā. 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas pirmais mēnesis ir 2019. gada janvāris. 

3. Aizņēmumu atmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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4.# 

Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas 

izsoli 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 27. panta 

pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
pantu, Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 

“Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, 11. punktu, 12. punktu, 14. 

punktu, 22. punktu un 34. punktu, kā arī Alsungas novada domes 2018. gada 15. marta sēdes 

protokolu Nr. 3, Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 4 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Juris Šteinbergs,  

“Atturas” nav, 

2 deputātu balsīm “Pretī” Zaiga Vanaga, Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 2,82 EUR/m
2

 mēnesī 
(bez PVN). 

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A” būves 

“Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas mutiskās izsoles noteikumiem 

(pielikums). Apstiprināt Alsungas novada domes nekustamā īpašuma “Skolas iela 

16A” būves “Bērnudārzs”, kas atrodas “Skolas iela 16 A”, Alsungā Alsungas novadā, 

nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 

3. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt telpu nomas tiesību izsoli saskaņā 
ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli, 

un Alsungas novada domes apstiprinātajiem pašvaldības nekustamā īpašuma  būves 

“Bērnudārzs”, kas atrodas “Skolas iela 16A”, Alsungā , Alsungas novadā, nomas 

tiesību izsoles noteikumiem. 

4. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija nodrošināt informācijas par nomas objektu 

publicēšanu pašvaldības mājas lapā internetā un izvietošanu publiski pieejamā vietā 

domes ēkā, un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli. 

5. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Alsungas novada domei telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai telpas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 
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Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A” būves 

“Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai mutiskās 

izsoles noteikumiem 

 

1. Nomas objekts –  nekustamā īpašuma Skolas iela 16A būves “ Bērnudārzs” (kad.Nr. 

62420080370001 001) nedzīvojamās telpas. Lietošanas mērķis – saimnieciskai 

darbībai (atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai NACE: 10.11, 

10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.82. 

56.21.). 

2. Nosacītās nomas maksas apmērs 2,82  eiro par 1 m
2   

mēnesī (bez PVN). 

3. Izsoles objekts - telpas  ar kopējo platību 86.50 m
2 

(telpa Nr. 4 (42.20 m
2

), telpa Nr. 5 

( 9.7 m
2
), telpa Nr. 6 (3.5 m

2
), telpa Nr. 7 (1.5 m

2
), telpa Nr. 8 (9.0 m

2
), telpa Nr. 9 

(4.4 m
2
), telpa Nr. 11 (10.30 m

2
), telpa Nr. 12 (5.9 m

2
). 

4. Nomas termiņš (gadi) – 1 gads. 

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2018. gada 12. jūnijam, plkst. 10.00, 

Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads. 

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole. 

7. Izsoles vieta un datums – “Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads (domes sēžu zālē), 

LV–3306, 2018. gada 12. jūnijs plkst. 10.00. 

8. Izsoles solis 0,01 EUR /m
2
(
 
nulle euro 1 cents par 1 m

2
).  

9. Nomas objekta apskates vieta un laiks – “Skolas iela 16A”, Alsunga, Alsungas 

novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 

63351342, 27813338. 

10. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Alsungas novada 

domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, kā arī Alsungas novada pašvaldības 

mājaslapā www.alsunga.lv. 

11. Kontaktpersona: nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane. 

 

  

http://www.alsunga.lv/
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Alsungas novada domes 

17.05.2018. lēmumu Nr. 6#4 

 

Nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi  

 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Mutiskās izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir sagatavoti saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 515 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 

tipveida nosacījumiem” nedzīvojamās telpas “Bērnudārzs”, telpu ar kadastra apzīmējumu 

62420080370 001, kuru adrese ir Skolas iela 16A, Alsunga, Alsungas novads un kopējo 

platību 86,5 m
2
 (turpmāk - Telpas), kas sastāv no septiņām telpām: telpas Nr. 4 (42.20 

m
2

), telpas Nr. 5 ( 9.7 m
2
), telpas Nr. 6 (3.5 m

2
), telpas Nr. 7 (1.5 m

2
), telpas Nr. 8 (9.0 

m
2
), telpas Nr. 9 (4.4 m

2
), telpas Nr. 11 (10.30 m

2
), telpas Nr. 12 (5.9 m

2
).  

1.2. Izsoles organizētājs un telpu iznomātājs (turpmāk - Iznomātājs) ir Alsungas novada 

dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000036596, adrese: “Pils iela 1”, Alsunga,  

Alsungas  novads, LV-3306, tālr. 63351342, e-pasta adrese: dome@alsunga.lv; banka 

„SEB Banka”  konta Nr. LV78 UNLA0011012130623, bankas kods: UNLAV2X. 

1.3. Izsoli organizē Alsungas novada domes apstiprinātā  “Mantas novērtēšanas un izsoļu 

komisija” 

1.4. Kontaktpersona: nekustamā īpašuma specialiste Santa Kreičmane, tel. 63351342 vai 

27813338. 

1.5. Izsoles mērķis: iegūt augstāko nomas maksu Īpašuma iznomāšanai saimnieciskajai 

darbībai (atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai NACE: 10.11, 10.12, 

10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.82. 56.21.). 

1.5.1. Panākt racionālu pašvaldības mantas izmantošanu. 

1.5.2. Nodrošināt brīvu konkurenci starp pakalpojuma sniedzējiem, kā arī vienlīdzīgu un 

taisnīgu attieksmi pret viņiem.  

 

2. Izsoles sākumcena un nomas līguma termiņš 

2.1. Izsoles veids – mutiska izsole; 

2.1.1. Izsoles laiks un vieta – 2018. gada 12. jūnijs plkst.10
00

 Alsungas novada domē 

“Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306.  

mailto:dome@alsunga.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.1.2. Nosacītā nomas maksa par 1 m
2
 ir 2,82 EUR bez PVN mēnesī; 

2.1.3. Izsoles solis – 0,01 EUR. 

2.1.4. Papildus nomas maksai par platību, nomnieks veic nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus. 

2.1.5. Nomas līguma darbības laiks: nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgs uz 1 

(vienu) gadu ar pagarināšanas iespējām. 

2.1.6. Nomas tiesību ieguvējam, ja tas vēlas pārtraukt Līgumu, par to jābrīdina 

Iznomātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš. 

 

3. Izsoles izziņošana un kārtības saņemšana 

3.1. Paziņojumu par izsoli izziņo, publicējot paziņojumu Alsungas novada pašvaldības mājas 

lapā www.alsunga.lv 

3.2. Iznomātājs līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var veikt grozījumus izsoles 

norises kārtībā. Komisija šo informāciju sagatavo un ievieto pašvaldības interneta mājas 

lapā www.alsunga.lv 

3.3. Ja tiek izdarīti būtiski grozījumi izsoles noteikumos, Komisija rakstveidā par to paziņo 

pretendentiem, kuri jau pieteikušies izsolei. 

 

4. Iepazīšanās ar iznomājamām telpām 

 

4.1. Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības iepazīties klātienē ar iznomājamām telpām līdz 

2018. gada 15. maijam plkst. 16.00,  “Skolas iela 16A”, Alsunga, Alsungas novadā, LV-

3306, iepriekš sazinoties ar Alsungas novada nekustamā īpašuma speciālisti Santu 

Kreičmani, tālrunis: 27813338, 63351342 un vienojoties par apskates laiku un norisi.  

 

5. Pretendentiem izvirzāmās prasības  

5.1. Par nomas tiesību pretendentu var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīviem aktiem un šo Nolikumu, ir tiesīga piedalīties izsolē 

un iegūt nomas tiesības. 

5.2. Par nomas tiesību pretendentu var kļūt fiziska vai juridiska persona, kurai vav 

nodokļu parādu Latvijā un nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā piederošajiem vai iznomājamajiem nekustamajiem īpašumiem, 

kā arī nav cita veida neizpildītu saistību attiecībā pret Alsungas novada pašvaldību. 

 

6. Pretendenti un iesniedzamie dokumenti 

6.1. Dalībai izsolē var pieteikties šādi pretendenti, iesniedzot šādus dokumentus: 

6.1.1. Fiziskā persona vai personu grupa: 

6.1.1.1. izsoles pieteikumu (Nolikuma 2. pielikums), norādot – personas 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, 

elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālruņa numuru, piedāvāto nomas 

maksu, nomas laikā plānotās darbības Objektā; 

6.1.1.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

6.1.1.3. apliecinājumu, ka personai nav parādsaistību pret Alsungas novada  

pašvaldību un nodokļu maksājumu parādu ; 

6.1.1.4. bankas rekvizītus. 

6.1.2. Juridiskā persona vai personālsabiedrība:  

6.1.2.1. izsoles pieteikums (Nolikuma 2.  pielikums), norādot juridiskās 

personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, nomas 

http://www.alsunga.lv/
http://www.alsunga.lv/
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tiesību pretendenta pārstāvja  vārdu, uzvārdu, amatu, personas 

kodu, elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālruņa numuru, piedāvāto 

nomas maksu, nomas laikā plānotās darbības Objektā; 
6.1.2.2. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija par paraksta tiesībām (Komisija 

pārbauda UR izmantojot Lursoft datu bāzi); 

6.1.2.3. pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu 

pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību; 

6.1.2.4. apliecinājums, ka juridiskai personai nav parādsaistību pret 

Alsungas novada pašvaldību un nodokļu maksājumu parādu; 

6.1.2.5. bankas rekvizīti. 

6.1.3. Izsoles komisija šaubu gadījumā pārbauda iesniegtās ziņas publiski pieejamās datu 

bāzēs un, konstatējot pretendenta neatbilstību Izsoles noteikumu prasībām, 5 

(piecu) darba dienu laikā par to paziņo pretendentam, kuram līdz izsoles 

pieteikšanās termiņa beigām konstatētie trūkumi jānovērš. Ja minētie trūkumi 

netiek novērsti, pretendents netiek reģistrēs dalībai izsolē un tam nav tiesību 

piedalīties solīšanā uz nomas tiesību ieguvi par Izsoles Objektu. 

 

7. Izsoles pretendentu (dalībnieku) reģistrācija 

 

7.1. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2018. gada 12. jūnijam, plkst. 10.00, 

Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

7.2. Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas nodokļu parādsaistības ar 

Alsungas novada pašvaldību. 

7.3. Komisija pārbauda pretendenta atbilstību saskaņā ar šiem Noteikumiem un, konstatējot 

kādu no neatbilstībām, norāda uz tām pretendentam, kuram ir tiesības līdz izsoles 

reģistrācijas beigām konstatētos trūkumus novērst. 

7.4. Ja pretendents trūkumus ir novērsis, Komisijas priekšsēdētājs atkārtoti izvērtē tā 

atbilstību un reģistrē pretendentu kā izsoles dalībnieku un tas iegūst tiesības piedalīties 

Izsolē. 

7.5. Ja pretendents līdz izsoles reģistrācijas beigām norādītos trūkumus un neatbilstības nav 

novērsis, pretendents netiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks un tas neiegūst tiesības 

piedalīties Izsolē. 

 

8. Izsoles kārtība 

 

8.1. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz 

viens Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek 

iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina, pašrocīgi parakstoties zem izsoles 

noteikumiem un dalībnieku sarakstā. 

8.2. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, nomas tiesības iegūst 

izsoles vienīgais dalībnieks, par izsoles objekta sākumcenu. 

8.3. Izsoles Komisijai ir tiesības, atklāti balsojot, nolemt piešķirt vienīgajam dalībniekam 

nomas tiesību uz izsolāmo objektu, nomas sākumcenu paceļot par vismaz vienu soli. 

Šādu Komisijas lēmumu fiksē protokolā. 

8.4. Gadījumā, kad par neierašanos iemesliem dalībnieks izsoles organizāciju ir informējis 

savlaicīgi, tā iemesls ir pamatots un ar īslaicīgu raksturu, izsole tiek atlikta uz laiku, kas 

nepieciešams minēto iemeslu novēršanai, bet ne ilgāk, kā 30 minūtes. Ja pēc noteiktā 

laika tiek konstatēts, ka dalībnieks nav ieradies, šis dalībnieks skaitās nepiedalījies 

izsolē. 
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8.5. Ja dalībniekam pirms izsoles noteikumos noteiktā izsoles norises laika ir kļuvis zināms, 

ka tas nevarēs piedalīties izsolē un tā iemeslam nav īslaicīgs raksturs, dalībnieka 

pienākums ir nekavējoties par to informēt izsoles organizētāju un pilnvarot kādu 

personu savu interešu pārstāvībai. 

8.6. Nepieciešamības gadījumā dalībnieks izsoles organizētāju var lūgt atlikt izsoli uz laiku, 

kas nepieciešams pilnvaras noformēšanai, bet ne ilgāk, kā vienu stundu. 

8.7. Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda reģistrācijas 

apliecību (pilnvarotās personas – pilnvaru). Pamatojoties uz reģistrācijas apliecību, 

viņiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas sarakstā un 

apliecībā ierakstītajiem kārtas numuriem. 

8.8. Izsoles norisi un gaitu protokolē Komisijas loceklis. Izsoles protokolam kā pielikumu 

pievieno dalībnieku sarakstu. 

8.9. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles 

objektu, paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu 

nomas maksa paaugstināma ar katru nākamo solījumu. 

8.10. Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti un nosauc solīto maksu. 

Izsoles vadītājs nosauc solītās reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad 

neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu. Pēc pēdējā piedāvājuma nomas tiesības 

uzskatāmas par nosolītām. 

8.11. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles 

protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

8.12. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas 

nekavējoties uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina tajā 

norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai. 

8.13. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties 

protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt nomas līgumu iegūst nākamais 

solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas maksu. 

8.14. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles 

dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta. 

8.15. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Alsungas 

novada domei. 

 

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

9.1. Izsoles protokolu sastāda vienā eksemplārā. Pēc nepieciešamības vai uz rakstiska 

pieprasījuma pamata, viens noraksts tiek izsniegts nosolītājam. 

9.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu. 

9.3. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome, pirmajā tuvākajā domes sēdē no 

izsoles dienas, pieņemot lēmumu, par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma 

slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par informēšanu šā 

punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana). 

9.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu ar pagarināšanas 

iespējām. 

9.5. Papildus nosolītajai nomas maksai, nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, 

nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie maksājumi LR 

normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā, ja LR normatīvie aktos nav paredzēti 

atvieglojumi. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas dienas. 
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9.6. Alsungas novada dome un izsoles uzvarētājs pēc iespējas ātrākā termiņā, bet ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēdz nomas līgumu. 

 

10. Nenotikuša, spēkā neesoša un atkārtota izsole 

 

10.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

10.1.1. Uz izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

10.1.2. Neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

10.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents nav 

pieteicies piedalīties atklātā izsolē, Dome pagarina pretendentu pieteikšanās termiņu vai 

publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

10.3. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt Dome, ja: 

10.3.1. Tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē, 

vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

10.3.2. Tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

10.3.3. Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 10. punktā minētajiem nosacījumiem, 

atzīta par spēkā neesošu, par to attiecīgā pašvaldība nedēļas laikā paziņo par to 

reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

11.Izsoles nolikuma pielikumi 

11.1.Nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir nomas tiesību 

izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa: 

11.1.1.izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa; 

11.1.2.pieteikums dalībai nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolē; 

11.1.3.izsoles dalībnieku saraksts; 

11.1.4.izsoles protokola izraksts. 

11.1.5.nomas līguma projekts. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     D.Kalniņa 
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1. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 
nekustamā  īpašuma “Skolas iela 16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā telpu nomai 

saimnieciskajai darbībai 2018. gada 12. jūnijā 

 

Izsoles 

dalībnieka 

pieteikuma 

saņemšanas 

datumu un 

laiku  

Izsoles dalībnieka 

vārds, uzvārds vai 

nosaukums 

Izsoles 

dalībnieka 

personas kods 

vai 

reģistrācijas 

numurs 

Izsoles 

dalībnieka 

dzīvesvietas 

vai juridiskā 

adrese 

Izsoles 

dalībnieka 

kārtas numurs 

     

     

     

           

 

Komisijas locekļu paraksti: 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 
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2. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

 

 

________________________________________ 
Pretendenta – fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods 

Pretendenta-juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs 

 

____________________________________________________ 
Pretendenta – fiziskas personas deklarētā dzīves vieta 

Pretendenta – juridiskas personas juridiskā adrese 

 

___________________________________________________ 
Pretendenta pārstāvja (ja tāds ir) vārds, uzvārds, personas kods 

 

__________________________________________ 
e-pasta adrese (ja ir) 

 

________________________________________________________ 
Tālruņa nr. (ja ir) 

 

Pieteikums dalībai nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolē nekustamā  īpašuma “Skolas 

iela 16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā telpu nomai saimnieciskajai 

darbībai” 86.50 m
2
 platībā. 

Piedāvāju šādu telpu nomas maksu EUR  par 1 m
2
__________________________, plus PVN 

21% gadā.  

 

Informēju izsoles komisiju, ka nomas laikā plānoju veikt šādas darbības nomas Objektā 

(nomas objekta izmantošanas mērķis) _____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________.  

 

Apliecinu, ka ____________ (vārds, uzvārds/nosaukums):  

- saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības nomāt nekustamo īpašumu;  

- Alsungas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu 

līgumu manu saistību nepienācīgas izpildes dēļ;  

- visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.  
 

Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem un piekrītu tā nosacījumiem, tie ir 

saprotami un iebildumu un pretenziju ir/nav. 
 

 

_____________________________    _______________________  

/pieteikumu sagatavošanas vieta un datums/    /paraksts un tā atšifrējums/ 
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3. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 

 Izsoles laiks un vieta – 2018. gada 12. jūnijs plkst. 10
00

 Alsungas novada domē Pils 

ielā 1, Alsunga, Alsungas novads, LV – 3306.  

 

Izsolāmā nomas objekta nosaukums un atrašanās vieta – nekustamā  īpašuma “Skolas iela 

16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā telpas 86.50 m
2
. 

 

Izsolāmās nomas objekta izsoles sākumcena – 2,82 EUR/m
2
 .  

 

Kartītes 

numurs 

Izsoles dalībnieka  

vārds, uzvārds vai 

nosaukums un solītāja 

vārds, uzvārds 

Izsoles dalībnieka piedāvātā 

cena 

Piezīmes 

1.      

  

2.      

  

3.      

  

 

 

 

 

 

Komisijas locekļu paraksti: 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 
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4. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

 

 

IZSOLES PROTOKOLA IZRAKSTS 

 

 Izsoles laiks un vieta: 2018. gada 12. jūnijs plkst. 10
00

 Alsungas novada domē Pils 

ielā 1 ,Alsunga, Alsungas novads, LV – 3306.  

 Izsolāmā nomas objekta nosaukums un atrašanās vieta: nekustamā īpašuma “Skolas 

iela 16A” būves “Bērnudārzs” (kad. Nr. 62420080370001 001) nedzīvojamās telpas ar 

kopējo platību 86,5 m
2
: telpu Nr. 4 (42.20 m

2
), telpu Nr. 5 ( 9.7 m

2
), telpu Nr. 6 (3.5 m

2
), 

telpu Nr. 7 (1.5 m
2
), telpu Nr. 8 (9.0 m

2
), telpu Nr. 9 (4.4 m

2
), telpu Nr. 11 (10.30 m

2
), telpu 

Nr. 12 (5.9 m
2
). 

 

Izsolāmās nomas objekta izsoles sākumcena – 2,82 EUR/m
2 .  

Nosolītā cena 

__________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 

__________________________________________________________________ 

 

Izsoles dalībnieka, kurš nosolījis augstāko nomas maksu - vārds, uzvārds, 

juridiskās personas nosaukums 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

reģistrācijas kartītes Nr._____.  

Izsoles dalībniekam 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas dienas, 

tas ir, līdz 2018. gada ____________, noslēgt nomas objekta nomas līgumu.  

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________  

  

Komisijas locekļi: ________________  

                              ________________   

                                                           

Nosolītās nomas maksa nosolītāja vārds, uzvārds vai nosaukums  

 

__________________________________________________________________ 

  

                 

 

Nosolītāja vai pilnvarotās personas  

paraksts un paraksta atšifrējums _________________ 
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5. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS Nr. 

 

Alsungas novadā                                                    2018.gada____________ 

 

Alsungas novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000036596, 

turpmāk IZNOMĀTĀJS, kuras vārdā, pamatojoties uz nolikumu, rīkojas Alsungas novada 

domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, no vienas puses  

un ___________________________, turpmāk NOMNIEKS, no otras puses,  

abi kopā saukti par Pusēm, katra atsevišķi Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, ar saistošu 

spēku Pusēm, Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, pārmantotājiem un pilnvarniekiem, 

ievērojot Alsungas novada domes 2018. gada ___________ sēdes lēmumu Nr.___ 

(protokols Nr.___, __§) “Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A”  nedzīvojamas būves 

“Bērnudārzs” Alsunga, Alsungas novads, nomas tiesību izsoli” un ___.___.2018. izsoles 

rezultātus, noslēdz nekustamā īpašuma nomas līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Skolas iela 

16A” būves “Bērnudārzs” (kad. Nr. 62420080370001 001) nedzīvojamās telpas ar 

kopējo platību 86,5 m
2
:  telpu Nr. 4 (42.20 m

2
), telpu Nr. 5 ( 9.7 m

2
), telpu Nr. 6 (3.5 

m
2
), telpu Nr. 7 (1.5 m

2
), telpu Nr. 8 (9.0 m

2
), telpu Nr. 9 (4.4 m

2
), telpu Nr. 11 (10.30 

m
2
), telpu Nr. 12 (5.9 m

2
), turpmāk tekstā – Objekts. 

1.2. Objekta iznomāšanas mērķis – saimnieciskā darbība (atbilstoši saimniecisko darbību 

statistiskai klasifikācijai NACE: 10.11, 10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 

10.71,  10.72, 10.73, 10.85, 10.82. 56.21.). 

1.3. Objekta nomas periods ir no 2018. gada _______līdz ……gada ________. 

 

2. Maksājumi 

 

2.1. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM:  

2.1.1. par iznomātām Telpām NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM telpu nomas maksu 

EUR ______  par 1m
2
 telpu mēnesī un atbilstošu pievienotās vērtības nodokļa 

likmi. Nomnieks pārskaita noteikto nomas maksu par kārtējo mēnesi līdz nākošā 

mēneša 10. datumam, saskaņā ar šo Līgumu un piesūtītiem maksājumu rēķiniem; 

2.1.2. par patērēto elektrību pēc faktiskā patēriņa pēc A/S Latvenergo rēķina; 

2.1.3. par ūdeni ….. Eur/m
3
; 

2.1.4. par kanalizāciju ….. Eur/m
3
. 

2.2. NOMNIEKS ieskaita IZNOMĀTĀJA bankas norēķinu kontā Līguma 2.1.1.punktā 

noteikto nomas maksu par kārtējo mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina 

saņemšanas dienas. 

2.3. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā normatīvie akti noteiks citādu telpu nomas maksas 

noteikšanas kārtību vai apmēru, telpu  nomas maksas samaksas kārtība vai apmērs var 

tikt grozīts IZNOMĀTĀJAM un NOMNIEKAM savstarpēji rakstiski vienojoties, sākot 

ar noslēgtajā vienošanās norādīto laiku.  
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2.4. Par pastiprinātu Objekta piesārņošanu, ja to rada NOMNIEKA uzņēmuma specifiskā 

darbība, novākšanas un attīrīšanas izdevumi pilnā apjomā jāsedz NOMNIEKAM.  

2.5. NOMNIEKS maksā nekustamā īpašuma nodokli Latvijas Republikas likumā „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” noteiktā kārtībā.  

 

3. Objekta apsaimniekošana 
 

3.1. Pēc nepieciešamības NOMNIEKS pats veic objekta apsaimniekošanu, telpu tekošo 

remontu. Telpu kapitālo remontu veic ar IZNOMĀTĀJA  rakstisku atļauju.  

 

4. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi  
 

4.1.  Nodot NOMNIEKAM nomā Objektu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2.  Ievērot noteikumus, kuri viņam uzlikti saskaņā ar Līgumu. 

4.3.  Pārbaudīt Objekta Telpu stāvokli un Līguma noteikumu izpildi. 

IZNOMĀTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to NOMNIEKU iepriekš, 

veikt vispārēju Objekta Telpu apskati, lai pārbaudītu Līguma izpildi, un veiktu 

Telpu tehnisko apskati, kā arī citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams  

IZNOMĀTĀJAM. 

4.4.  Pieprasīt atbilstošu Objekta izmantošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.5.  Pieņemt Objekta nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. 

4.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

normatīviem aktiem. Izbeidzot Līgumu, pieņemt no NOMNIEKA Objektu 

saskaņā ar pieņemšanas - nodošanas aktu. 

4.7. Veikt nepieciešamās darbības, lai atbrīvotu Telpas Līguma darbības termiņa 

izbeigšanās gadījumā vai arī tā pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja 

NOMNIEKS nepilda Līguma saistības. 

4.8.  Līguma darbības laikā, kā arī tam beidzoties, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības 

pieprasīt no NOMNIEKA, bet NOMNIEKAM jālikvidē visas tās izmaiņas un 

papildinājumi Objektā, kas izdarīti bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas atļaujas. 

4.9. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par jebkādām neērtībām vai zaudējumiem, kas 

radušies no kāda komunālā pakalpojuma, kurš nav IZNOMĀTĀJA pārziņā, 

pārtraukšanas vai samazināšanās. 

4.10. IZNOMĀTĀJS garantē, ka tam ir attiecīgas pilnvaras slēgt Objekta nomas 

Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības. IZNOMĀTĀJS garantē, ka 

NOMNIEKS var izmantot Telpas Līgumā noteiktajā  termiņā  bez  jebkāda  

pārtraukuma  no  IZNOMĀTĀJA  puses, izņemot gadījumus, kad NOMNIEKS 

nepilda Līguma noteikumus un ir pamats NOMNIEKA izlikšanai no Telpām. 

 

5. NOMNIEKA tiesības un pienākumi 
 

5.1. NOMNIEKS  apņemas  Objektu izmantot  tikai  tiem  mērķiem,  kādi  norādīti  

Līguma 1.2. punktā. Objekta izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama 

IZNOMĀTĀJA rakstiska piekrišana. NOMNIEKS nedrīkst pieļaut Objekta lietošanu 

jebkuriem nelegāliem, Objektam riskantiem vai bīstamiem nolūkiem. 

5.2. NOMNIEKAM savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Objekta izmantošanu, kā arī 

citi maksājumi saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.3. NOMNIEKS veic komunālos maksājumus, pamatojoties uz attiecīgās iestādes, kura 

sniedz komunālos pakalpojumus, izsniegtajiem rēķiniem. NOMNIEKS var 
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rakstiski,  saskaņojot ar IZNO MĀ TĀJU , uzstādīt atsevišķus elektrības, ūdens un 

citus patēriņa uzskaites skaitītājus. 

5.4. NOMNIEKA pienākums ir saudzīgi izturēties pret ēku, izmantot Telpas tikai 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.5. NOMNIEKAM bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas atļaujas nav tiesības veikt Objekta 

Telpu pārbūvi. Gadījumā, ja NOMNIEKS veic Telpu pārbūvi bez IZNOMĀTĀJA 

atļaujas, tad NOMNIEKAM ir Telpas jāatgriež iepriekšējā stāvoklī, kādā tās bija 

līdz pārbūvei, un jāapmaksā visi zaudējumi, kas ar to radīti IZNOMĀTĀJAM un 

trešajām personām. 

5.6. NOMNIEKAM, saskaņā ar normatīviem aktiem, ievērot Objektā un tam pieguļošajā 

teritorijā sanitārās un higiēnas  prasības  un  ugunsdrošības  noteikumus,  nodrošināt  

sabiedrisko kārtību, atbilstoši Objekta izmantošanas mērķim. Par minēto prasību 

izpildi atbild NOMNIEKS. 

5.7. Uzturēt Objekta Telpas un tajās esošās iekārtas, un citu IZNOMĀTĀJA mantu labā 

stāvoklī. 

5.8. NOMNIEKS nedrīkst Objektu nodot apakšnomā vai kā citādi piesaistīt trešās 

personas Telpu izmantošanā (t.sk. kopdarbība ar trešajām personām telpās). 

5.9. Izbeidzoties Līguma darbības termiņam  vai arī to izbeidzot priekšlaicīgi, 

NOMNIEKAM Objekts ir jānodod IZNOMĀTĀJAM ne sliktākā stāvoklī, kā tika 

pieņemtas, izņemot Īpašuma dabisko nolietošanos. 

5.10. Nododot Telpas IZNOMĀTĀJAM, NOMNIEKAM uz sava rēķina ir jāapmaksā 

visi izdevumi, kas ir saistīti ar Objekta atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas 

Pusēm šajā saistībā varētu rasties. 

5.11. NOMNIEKAM Objekts jāatbrīvo 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma darbības termiņa 

beigām vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas brīža. Izbeidzot Līgumu, Objekta 

nodošana notiek, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5.12. Atstājot Telpas saistībā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu, NOMNIEKAM ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās 

mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un 

tehniskā stāvokļa bojāšanas. 

5.13. Visu Līguma darbības laiku NOMNIEKS ir atbildīgs par visu personu rīcību, 

kuras atrodas Objekta Telpās. 

5.14. NOMNIEKAM nav tiesību izmantot Objekta ēkas fasādi, kā arī laukumus, kuri 

atrodas pie Objekta, lai izvietotu izkārtnes un reklāmas bez IZNOMĀTĀJA 

rakstiskas atļaujas. 

5.15. NOMNIEKAM ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņot 

IZNOMĀTĀJAM, ja mainījušies dati NOMNIEKA rekvizītos vai paraksttiesīgo 

personu sastāvā. 

5.16. Beidzoties līguma 1.3. punktā noteiktam Objekta nomas periodam, 

NOMNIEKAM, ja tas ir pildījis Līguma noteikumus, ir tiesības uz Līguma 

termiņa pagarināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 515. “Noteikumi 

par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. pantu, par ko NOMNIEKS 

IZNOMĀTĀJAM iesniedz rakstisku iesniegumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas 

pirms Objekta nomas perioda beigām. 

 

6. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 
 

6.1. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Puses veic rakstiskā formā, tie ir 
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pievienojami Līgumam un ir tā neatņemamas tā sastāvdaļas. Nekādi mutiski 

papildinājumi netiks uzskaitīti par Līguma noteikumiem. 

6.1. Līgumu pirms termiņa var izbeigt rakstiskā formā, Pusēm vienojoties, kā arī citos 

Līgumā minētajos gadījumos un normatīvos aktos paredzētajos gadījumos. 

6.2. IZNOMĀTĀJS vienpusēji var izbeigt  Līgumu  pirms  laika, vismaz divas nedēļas 

iepriekš brīdinot NOMNIEKU, neizmaksājot  NOMNIEKAM nekādas 

kompensācijas, gadījumos, ja: 

6.2.1. NOMNIEKS izmanto Objektu mērķiem, kādi nav paredzēti Līgumā. 

6.2.2. NOMNIEKA darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts; 

6.2.3. NOMNIEKS  patvaļīgi,  bez  saskaņošanas  ar  IZNOMĀTĀJU,  vai  

arī  pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Objekta pārbūvi. 

6.2.4. NOMNIEKS bez rakstiskas IZNOMĀTĀJA atļaujas nodod Objektu 

apakšnomā vai arī izmanto to kopdarbībai ar trešajām personām. 

6.2.5. NOMNIEKS tiek atzīts par maksātnespējīgu vai 

bankrotējušu. 

6.2.6. NOMNIEKS ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek Līgums, 

kavējumu ilgāk par vienu mēnesi, ar nosacījumu, ka vienreiz jau ir 

rakstiski (ar paziņojumu ierakstītā vēstulē) brīdināts par maksājumu 

kavējumiem. 

6.2.7. Nomas līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM 

pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē. 

6.3. Citos gadījumos IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms 

laika, rakstiski par to brīdinot NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus pirms Līguma 

izbeigšanas. Kompensāciju par ieguldījumiem telpās NOMNIEKS var prasīt tikai 

tādā gadījumā, ja šo ieguldījumu vērtība un raksturs ir ticis rakstiski saskaņots ar 

IZNOMĀTĀJU pirms darbu uzsākšanas un ja IZNOMĀTĀJS ir apstiprinājis 

ieguldījumu faktisko vērtību pēc darbu pabeigšanas un rakstiski ir izteicis savu 

piekrišanu tos kompensēt.  

6.4. NOMNIEKAM ir tiesības izbeigt Līgumu pirms laika, ja tas atbilst viņa 

interesēm, jebkurā gadījumā rakstiski brīdinot par to IZNOMĀTĀJU 1 (vienu) 

mēnesi pirms Līguma izbeigšanas. 

6.5. Nekustamā īpašuma nomas periodam izbeidzoties, NOMNIEKAM ir pienākums: 

6.5.1. aizejot atstāt Objekta Telpas tīras; 

6.5.2. paņemt līdzi visas savas mantas; 

6.5.3. novākt visas piestiprinātās zīmes un reklāmas no Objekta Telpu iekšpuses un 

ārpuses, atjaunojot tās vietas, kur tās bijušas piestiprinātas; 

6.5.4. izlabot visus bojājumus Objektā, kas radušies pārvācoties. 

 

 

7. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība 
 

7.1. Puses risina strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi, savstarpējās sarunās, 

bet, ja nevar vienoties, normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

7.2.  Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu 

izpildi, par jebkuriem zaudējumiem, kas nodarīti Objektam vai otrai pusei paša 

līgumslēdzēja, tā pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ un 

atlīdzina otrai pusei šādā veidā radušos zaudējumus. 

7.3.  NOMNIEKAM ir tiesības pieprasīt un nekavējoties saņemt no IZNOMĀTĀJA 

visus rēķinus par Līguma maksājumiem, kā arī paskaidrojumus par nomas maksas 
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un komunālo maksājumu aprēķiniem. 

7.4. Par Līgumā jebkuru noteikto maksājumu kavējumu NOMNIEKAM var tikt 

aprēķināts līgumsods 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu. Tādā gadījumā no nākošā kārtējā maksājuma vispirms atskaita 

līgumsoda naudu bez īpaša NOMNIEKA brīdinājuma. Ja nomas maksa nav 

samaksāta IZNOMĀTĀJA vainas dēļ, NOMNIEKS tiek atbrīvots no līgumsoda 

samaksas. 

7.5. Līgumsoda naudas nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas un izpildes. 

7.6. Gadījumā, ja kādu NOMNIEKA darbību vai bezdarbību rezultātā 

IZNOMĀTĀJAM tiek aprēķināta soda nauda, atbildība par to pilnībā tiek uzlikta 

NOMNIEKAM. 

7.7. Gadījumā, ja NOMNIEKS Līgumā paredzētos gadījumos neveic Objekta  

atbrīvošanu, tad par katru kavēto dienu maksā Īpašuma nomas maksu trīskāršā 

apmērā. 

 

8. Līguma darbības termiņš 

 

8.1. Līgums stājas spēkā 2018. gada___________ un ir spēkā līdz …gada________. 

Līguma termiņa beigu datums neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. 

8.2. Nomniekam ir zināms Objekta tehniskais stāvoklis uz tā iznomāšanas brīdi, un par 

to nav pretenzijas pret IZNOMĀTĀJU. 

 

 

9. Nobeiguma noteikumi 
 

9.1.  Kontaktpersonas ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos: 

9.1.1. No IZNOMĀTĀJA puses: Alsungas novada dome, tālrunis …………., e-pasts: 

…………. 

9.1.2. No NOMNIEKA puses:__________________________________ 

9.2.  Puses Līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem 

parakstiem. 

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

9.4.  Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lappusēm un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem 1 (viens) glabājas pie IZNOMĀTĀJA, bet 1 (viens) – pie NOMNIEKA. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

Pušu rekvizīti 

IZNOMĀTĀJS                                                       NOMNIEKS 

Alsungas novada dome                                  Nosaukums / Vārds, Uzvārds 

Reģ.Nr.: LV90000036596                                     Reģistrācijas Nr./personas kods 

“Pils iela 1”, Alsunga,  

Alsungas novads, LV-3306 

                                   Adrese 

Banka                                                                     Banka 

Konts                                                                      Konts 

Kods                                                                       Kods 

 

_____________Vārds Uzvārds                                 _____________ Vārds Uzvārds 
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5.# 

Par deleģējuma līgumu biedrībai “Muzikālās izglītības fonds “Spanga” ” 

D. Kalniņa, V. Ķine 

Pamatojoties uz: 

- 27.03.2018. ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr. 4#1); 

- likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, kas nosaka, ka likuma par pašvaldībām 

15.pantā paredzētos autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldība; 

-likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5) punktu, kas nosaka, ka pašvaldību 

autonomās funkcijas ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību; 

-likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, kas paredz, ka no katras autonomās 

funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 

publiskai personai; 

-Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta (1) daļas noteikumiem, kas nosaka, ka publiska 

persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (pilnvarotai personai) pārvaldes 

uzdevumus, ja tā to spēj veikt efektīgāk; 

-Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta (2) un (6) daļas noteikumiem, kas nosaka, ka, 

sakarā ar deleģēto pārvaldes uzdevumu ar līgumu, attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi, 

pilnvarotā persona atrodas tās iestādes padotībā, ar kuru slēdz līgumu un tās pienākums ir 

sniegt iestādei informāciju par deleģētā uzdevuma izpildi,  

-Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 4 deputātu balsīm “Par”, Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

2 deputātu balsīm “Pretī”  Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Muzikālās izglītības fonds 

“Spanga””. 
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Deleģēšanas līgums Nr.__ 

  

 

Alsungā, 2018.gada____ 

 

Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596 (turpmāk tekstā - Pašvaldība), tās 

priekšsēdētājas Daigas Kalniņas personā, kas darbojas uz pašvaldības nolikuma pamata no 

vienas puses un 

 

nodibinājums “Muzikālās izglītības atbalsta fonds “Spanga”, reģ. 

Nr. 40008248384 (turpmāk tekstā - Nodibinājums), valdes locekles ar paraksta tiesībām 

Skaidrītes Daugules personā no otras puses, kas darbojas uz nodibinājuma statūtu pamata 

(turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi - Puse vai Puses), 

 

 pamatojoties uz Alsungas novada domes 2018. gada 27. marta lēmumu Nr. 4 “Par 

deleģētā pārvaldes uzdevuma piešķiršanu nodibinājumam “Muzikālās izglītības fonds 

“Spanga”, un likuma ”Par pašvaldībām” 7.panta otrās daļas, 15.panta pirmās daļas 5.punkta, 

21.panta pirmās daļas 23.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmās daļas un 

43.panta otrās daļas noteikumiem, Pusēm savstarpēji vienojoties noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk - Līgums): 

 

1.Līguma priekšmets - deleģētais pārvaldes uzdevums. 

 

1.1. Saistībā ar to, ka, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

5.punkta noteikumiem, viena no Pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt 

kultūras vērtību saglabāšana, savukārt šī likuma 15.panta ceturtās daļas noteikumi 

paredz, ka katras no autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldības 

var deleģēt citai publiskai personai, ievērojot Valsts pārvaldes likuma noteikumus, 

Pašvaldība deleģē Nodibinājumam un Nodibinājums apņemas līgumā noteiktajā 

kārtībā veikt suitu vērtību saglabāšanu un popularizēšanu izstāžu zālē “Gāčas” 

saskaņā ar līguma 1.pielikumu “Deleģēšanas līguma ietvaros plānotie suitu vērtību 

saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi izstāžu zālē “Gāčas” (turpmāk arī - 

plāns), kas ir neatņemama līguma sastāvdaļa (turpmāk - deleģētais pārvaldes 

uzdevums). 

1.2. Deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildei Pašvaldība piešķir Nodibinājumam 

finansējumu EUR 2946,60 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši eiro un 60 centi) 

apmērā.  

1.3. Nodibinājums, veicot deleģēto pārvaldes uzdevumu, ir Pašvaldības padotībā. 

 

2. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi. 

 

2.1. Nodibinājumam ir pienākums: 

2.1.1.  kvalitatīvi veikt deleģēto pārvaldes uzdevumu saistībā ar suitu vērtības 

saglabāšanu un popularizēšanu izstāžu zālē “Gāčas”; 

2.1.2.  pastāvīgi un par saviem līdzekļiem uzturēt izstāžu zāli “Gāčas” deleģētā 

uzdevuma izpildei; 

2.1.3. pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt Pašvaldībai atskaites par deleģētā 

pārvaldes uzdevuma izpildes gaitu; 
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2.1.4. atmaksāt pašvaldībai visu 1.2. punktā noteiktajam deleģētajam pārvaldes 

uzdevumam piešķirto finansējumu, ja līdz 31.12.2018. netiek realizēti plāna 

1. – 3. punktā noteiktie pasākumi. 

2.2. Nodibinājumam ir tiesības: 

2.2.1. pastāvīgi slēgt ar deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanas nodrošināšanu 

saistītos līgumus; 

2.2.2. izvērtēt deleģētā pārvaldes uzdevuma dažādošanas iespējas, lai nodrošinātu 

pēc iespējas augstākas kvalitātes pakalpojumus suitu vērtību saglabāšanā un 

popularizēšanā izstāžu zālē “Gāčas”. 

2.3. Pašvaldībai ir pienākums: 

2.3.1. deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai Nodibinājuma uzrādītāja kontā 

ieskaitīt līguma 1.2.punktā noteikto finansējumu 10 darba dienu laikā pēc 

rēķina saņemšanas.  

2.3.2. kontrolēt deleģētā pārvaldes uzdevumu izpildes gaitu un kvalitāti saistībā ar 

plānu. 

2.4. Pašvaldībai ir tiesības: 

2.4.1. jebkurā brīdī veikt deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes atbilstības 

novērtēšanu atbilstoši līguma noteikumiem, par veikto darbu un finanšu 

izlietojumu pieprasot Nodibinājumam iesniegt atskaites, 

2.4.2. norīkot speciālistu, kurš veic deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes kontroli; 

2.4.3. konstatējot deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes gaitā neatbilstību 

normatīvajiem aktiem vai līguma noteikumiem, uzdot Nodibinājumam novērst 

neatbilstību Pašvaldības noteiktā termiņā. 

  

    3. Līgumslēdzēju pušu atbildība. 
 

3.1. Pašvaldība ir atbildīga par deleģētā pārvaldes uzdevuma īstenošanu kopumā. 

3.2. Nodibinājums ir atbildīgs par visām civiltiesiskajām saistībām, ko tas uzņēmies un 

patstāvīgi, un bez Pašvaldības līdzdalības risina civiltiesiskos strīdus, kas izriet no 

noslēgtajiem līgumiem un tiesībām un pienākumiem, kurus tas uzņēmies, darbojoties 

privāto tiesību jomā. 

3.3. Pašvaldība nav atbildīga, ja, pildot deleģēto pārvaldes uzdevumu, Nodibinājuma 

prettiesiskas rīcības vai bezdarbības rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai. 

 

4. Nepārvarama vara. 

 

4.1. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja iepriekš 

paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem un, kas nebija atkarīgi no Pušu gribas vai 

ietekmes, saistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas 

varas radītie apstākļi.  

4.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) 

darba dienu laikā, rakstveidā paziņo otrai Pusei. Puses konsultējas viena ar otru, lai 

vienotos par attiecīgiem pasākumiem, kas veicami šādos apstākļos. 

 

5. Līguma spēkā stāšanās un termiņi. 

 

5.1. Līgumu no Pašvaldības puses var parakstīt tikai pēc tā izskatīšanas Pašvaldības domes 

sēdē. 
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5.2. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā vienu gadu no līguma 

parakstīšanas dienas. 

5.3. Pusēm savstarpēji vienojoties, līguma termiņš var pagarināt. 

 

6. Vispārēji noteikumi. 

 

6.1.  Visi līguma grozījumi un papildinājumi, Pusēm savstarpēji labprātīgi vienojoties, ir 

noformējami rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikums Nr.1 “Deleģēšanas līguma ietvaros 

plānotie suitu vērtību saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi izstāžu zālē “Gāčas”, 

kas ir pievienots līgumam tā noslēgšanas brīdī. 

6.3. Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 

līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. 

6.4. Visus ar līgumu saistītos jautājumus Puses risina savstarpēji rakstveidā vienojoties, 

strīdus gadījumā - tiesā. 

6.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros pa vienam katrai līgumslēdzēju Pusei, abiem 

līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

 

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti 

Pašvaldība: 

 

Alsungas novada dome 

 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads,  

LV-3306 

Reģ.Nr. 90000036596 

konta Nr. LV78UNLA0011012130623 

 

____________________ Daiga Kalniņa 

 

2018.gada--------- 

Nodibinājums:  

 

Spanga Muzikālās izglītības atbalsta fonds  

 

Bruņinieku iela 98-3, Rīga, LV-1009 

Reģ.Nr. 40008248384. 

konta Nr. LV49UNLA0050023918132 

 

 

__________________ Skaidrīte Daugule 

 

2018.gada -------- 
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2018.gada _._________ 

Deleģēšanas līguma Nr. __ pielikums Nr.1  

 

Deleģēšanas līguma ietvaros plānotie  

suitu vērtību saglabāšanas un popularizēšanas pasākumi izstāžu zālē “Gāčas” 

 

1. Izstāžu zāles “Gāčas” būvniecība (izpildes termiņš - līdz 30.12.2018.). 

2. Izstādes par suitu kultūru iekārtošana izstāžu zālē “Gāčas” (izpildes termiņš - līdz 

30.12.2018.). 

3. Izstāžu zāles “Gāčas” atklāšana – 31.12.2018. 

4. Sagatavot informāciju par izstāžu zāles “Gāčas” piedāvājumu publicēšanai Alsungas 

novada mājas lapā (informācija iesūtīta uz e-pastu dome@alsunga.lv līdz 

10.01.2019.). 

5. Piedāvāt ikvienam interesentam bez maksas apskatīt izstādi gida pavadībā, kā arī 

iepazīties ar suitu tērpu un tā valkāšanas tradīcijām, suitu kāzu un atsevišķu citu godu 

paražām, iepazīties ar suitu vecsaimniecības “Gāčas” vēsturi dažādu laiku lokos. 

Izstāžu zāles darbība orientēta uz vasaras tūrisma sezonu. Ekspozīcijas apskate gida 

pavadībā ziemas periodā, vismaz nedēļu iepriekš piesakoties sākot ar 10.01.2019., 

iespējama vienīgi pie nosacījuma ,ka tiek iztīrīti pagasta ceļi (Alsunga-Liepiņas) un 

iebraucamais ceļš uz “Gāčām”. 

6. Rakstiski piedāvāt EKC “Suiti” iespēju bērnu vasaras nometņu dalībniekiem bez 

maksas darboties izstāžu zālē un apkārtnē (vēstule ar piedāvājumu nosūtīta līdz 

01.03.2019.) 

7. Sagatavot publicēšanai Alsungas novada mājas lapā informāciju par iespēju 

sabiedriskām organizācijām izstāžu zālē bez maksas rīkot suitu kultūrai veltītus 

izglītojošus pasākumus (informācija iesūtīta uz e-pastu dome@alsunga.lv līdz 

10.01.2019.). 

8. Uzrakstīta projekta ideja un aprēķinātas izmaksas interaktīvas ekspozīcijas par linu 

kulšanas procesu, rudzu pļauju ar rokas izkapti, dvieļu “mangalēšanu” u.c. izveidei 

(izpildes termiņš - 26.04.2019.) 

 

 

  

mailto:dome@alsunga.lv
mailto:dome@alsunga.lv
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6.# 

Par Alsungas vidusskolas padomes iesnieguma izskatīšanu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Alsungas novada domē saņemts iesniegums no Alsungas vidusskolas padomes ar lūgumu 

Alsungas novada domei, sākot ar 2017./2018. mācību gada beigām pārtraukt sadarbību ar 

kafejnīcu Alsungas vidusskolā IK “KAD PLUS”. 

Pamatojoties uz Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 08.03.2018., 19.04.2018., un 

10.05.2018. sēdes deputātu atzinumu, Alsungas vidusskolas nolikumu, Alsungas vidusskolas 

direktores amata aprakstu,  

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Uzdot Alsungas vidusskolas direktoram pirms jauna līguma noslēgšanas ar IK “KAD 

PLUS”: 

1.1. nodrošināt Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumu Nr. 610 “Higiēnas 

prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās 

izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās 

izglītības programmas” 10. punkta ievērošanu; 

1.2. vienoties ar IK “KAD PLUS” un Skolas padomi par preču sortimentu, kas tiek tirgots 

un atsevišķu preču tidzniecības laikiem. 

2. Uzdot Alsungas vidusskolas direktoram līdz 01.09.2018. veikt grozījumus noslēgtajā 

līgumā ar IK “KAD PLUS”, paredzot maksas par apkuri aprēķināšanas un samaksas 

kārtību. 

3. Uzdot Alsungas vidusskolas direktoram nodorošināt pie mācību procesa nepiederošu 

personu iekļuves un uzturēšanās skolas telpās kontoli. 
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7.# 

Par saistošiem noteikumiem “Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 

D. Kalniņa 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. 

panta piekto daļu, 14. panta astoto daļu, 15. pantu, 17. pantu, 21.
1
 panta otro daļu, 21.

2
 panta 

otro daļu, 24. panta pirmo daļu, 26.
1
 panta pirmo un otro daļu, 27. pantu un likuma ,,Par 

sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 9. 

panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 17. maija sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 6#7 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2018. gada 17. maijā                                                                                                         Nr. 4 

 

Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro 

daļu, 7.panta sesto daļu, 14.panta astoto daļu, 

15.pantu,17.pantu, 21.
1
 panta otro daļu, 

21.
2
 panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu, 

26.
1
 panta pirmo un otro daļu, 27.pantu un 

likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un 

sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto 

daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta 

otro daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi. 

 

 1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir 

tiesīgas saņemt Alsungas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) palīdzību dzīvojamo 

telpu jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība), un nosaka palīdzības veidus, reģistrācijas 

un palīdzības sniegšanas kārtību. 

 2. Lēmumu par personas reģistrēšanu palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu 

risināšanā un atzinumu par palīdzības sniegšanu personai pieņem Alsungas novada domes 

Dzīvokļu komisija (turpmāk – Komisija). 

 3. Lēmumu par palīdzības sniegšanu personai pieņem Alsungas novada dome 

(turpmāk - dome), izņemot lēmumus, kurus dome deleģējusi pieņemt Komisijai atbilstoši 

komisijas nolikumam. Pieņemot lēmumu, dome ievēro Komisijas, Alsungas novada domes 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu komitejas vai Alsungas novada domes Finanšu 

un saimnieciskās darbības komitejas atzinumus.  

 4. Pašvaldības reģistru palīdzībai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā (turpmāk – 

reģistri) uzturēšanu veic domes Administratīvā un attīstības nodaļa (turpmāk – Nodaļa). 

 6. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai Alsungas novadā administratīvajā teritorijā 

deklarētajām un reģistros palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā iekļautajām personām.  

Nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad ir neatliekami sniedzama palīdzība saskaņā 

ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta noteikumiem un 

atsevišķām Noteikumos noteiktām personu kategorijām.  

 

II. Reģistri personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību. 

 

7. Personām neatliekami sniedzamā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā ir veicama 

saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta noteikumiem. 

8. Pašvaldība palīdzības sniegšanai veido sekojošus reģistrus: 

8.1. dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām 

kārtām (1. reģistrs); 

8.2. sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana (2. reģistrs); 

8.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu (3. reģistrs); 

8.4. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (4. reģistrs); 

5.5. speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu (5. reģistrs); 

8.6. nodrošināšana ar dzīvokli vispārējā kārtībā (6.reģistrs). 

9. Pašvaldības 1. reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē:  

9.1. personas, atbilstoši likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. 

panta pirmās līdz sestās daļas noteikumiem; 

9.2. saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 

septītās daļas noteikumiem, tās personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam 

īpašniekam atdotā mājā uz ordera vai īres līguma pamata, un to lietojušas līdz 

īpašuma tiesību atjaunošanai, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas 

un ja ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz divas minimālās mēneša darba 

algas, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki - ienākumi nepārsniedz pusotru 

minimālo mēneša darba algu vienam cilvēkam; 

9.3. personas, pamatojoties uz likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14. panta septītās daļas 2. un 3. punkta noteikumiem. 

10. Pašvaldības 2. reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai tiek reģistrētas: 

10.1. personas, atbilstoši likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām 

dzīvojamām mājām” 5. panta pirmās daļas noteikumiem 

10.2. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar I vai II invaliditātes 

grupu, kuras uz pašvaldības lēmuma pamata pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes iestādē 

un tai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, un ja: 

10.2.1. personai nepieder nekustamais īpašums; 

10.2.2. persona nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā; 
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10.2.3. sniegts Alsungas novada domes Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais 

dienests) atzinums par to, ka persona ir spējīga patstāvīgi dzīvot. 

10.3. maznodrošinātas pensijas vecumu sasniegušas personas vai maznodrošinātas 

personas ar I vai II invaliditātes grupu, vai maznodrošināta persona (ģimene), ar kuru 

kopā dzīvo tās apgādībā esošs nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona vai 

pensijas vecumu sasniegusi persona, vai arī persona ar I vai II invaliditātes grupu, ja: 

10.3.1. persona pēdējo piecu gadu laikā vismaz trīs gadus īrē (un ir deklarējusi 

dzīvesvietu Alsungas novadā) fiziskai vai juridiskai personai piederošu 

dzīvojamo telpu Alsungas novadā, 

10.3.2. izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu ar šo personu izbeidz likuma 

„Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta otrās daļas 2., 3. punktā paredzētajos 

gadījumos; 

10.4. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar I vai II invaliditātes 

grupu, ja: 

10.4.1. personai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, 

10.4.2. personai ienākumi nepārsniedz minimālo mēneša darba algu un 

Sociālajā dienestā ir veikts personas materiālā stāvokļa izvērtējums, 

10.4.3. personai nav likumiska vai līgumiska pamata uz citu dzīvojamo telpu 

(izņemot bāriņtiesas lēmums par bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna 

ievietošanu aprūpes iestādē); 

10.5. tā ir trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene) ar diviem vai vairāk 

nepilngadīgiem bērniem, vai bērnu ar invaliditāti (arī aizbildnībā esoši vai 

audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) un ir stājies 

likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas (ģimenes) izlikšanu no tās 

īpašumā esošas dzīvojamās telpas, par kuru ņemts hipotekārais kredīts 

(vienīgā īpašuma iegādei) ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot 

izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru. 

11. Pašvaldības 3. reģistrā pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanai tiek reģistrēta persona, kas ir  

rakstveidā ir izteikusi vēlēšanos, uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai, kas 

piešķirta uz citu reģistru noteikumu pamata, īrēt pagaidu dzīvojamo telpu. 

12. Pašvaldības 4. reģistrā īrēto telpu apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu tiek 

reģistrētas personas, kuras: 

12.1. vēlas īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu ar 

mazāku platību vai ar zemāku labiekārtojuma līmeni; 

12.2. veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama dzīvojamā telpa ēkas zemākā stāvā; 

12.3. vismaz 3 (trīs) gadus ir īrējušas pašvaldības dzīvojamo telpu un vēlas apmainīt 

to pret citu neizīrētu dzīvojamo telpu. 

13. Pašvaldības 4. reģistrā reģistrētajām personām īrēto dzīvojamo telpu apmaiņa tiek veikta, 

ja personai (ģimenei) par īrēto dzīvojamo telpu nav parādsaistību par īri un saņemtajiem 

pakalpojumiem, un persona ir pildījusi citus pienākumus, kas noteikti īres līgumā. 

14. Noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajām personām dzīvojamās telpas apmaiņa tiek 

veikta, ja īrēt dzīvojamo telpu, kas atrodas dzīvojamās mājas pirmajā vai otrajā stāvā nav 

izteikusi un apliecinājusi nepieciešamību persona ar invaliditāti. 
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15. Pašvaldības 5. reģistrā reģistrē personas, kuras ir kvalificēti speciālisti saskaņā ar likuma 

,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.
1
 pantu noteikumiem (turpmāk – 

speciālists), neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā speciālists ir 

deklarējis dzīvesvietu, ievērojot likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

21.
1
 panta trešās daļas nosacījumus. 

16. Speciālistiem paredzēto izīrējamo dzīvojamo telpu pašvaldība ir tiesīga izīrēt 

speciālistiem, kuri veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus sekojošus 

pārvaldes uzdevumus: 

16.1. tūrisma, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras, sporta, būvniecības, 

projektu vadības jomā nodarbinātam pašvaldības speciālistam, pašvaldības 

administrācijas speciālistam un pašvaldības policijas darbiniekam; 

16.2. Valsts un policijas darbiniekam likuma,,Par policiju” izpratnē un Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja 

minētie speciālisti dienesta interesēs tiek pārcelti uz Alsungas novada administratīvo 

teritoriju. 

17. Noteikumu 16. punktā noteikto speciālistu nodrošinājums tiek noteikts, izvērtējot: 

17.1. darba devēja iesniegto pieprasījumu speciālista nodrošināšanai ar speciālistam 

izīrējamu dzīvojamo telpu, kurā pamatots: 

17.1.1. kādā jomā saskaņā ar Noteikumu 16. punktu ir nodarbināts speciālists,  

17.1.2. fakts, ka ir nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums jomā, 

profesijā (amatā), kurā nodarbināts speciālists, 

17.1.3. speciālista darba izpildes novērtējums, 

17.1.4. darba devēja nepieciešamība pēc konkrētā speciālista pakalpojumiem 

ko izvērtē, ievērojot attiecīgā speciālista izglītību, īpašas zināšanas vai 

prasmes, līdzšinējo profesionālo ieguldījumu vai sasniegumus konkrētajā 

iestādē (ja speciālists ir jau ilgstoši nodarbināts). 

 

18. Pašvaldības 6.reģistrā tiek reģistrēts pašvaldības nodrošinājums ar dzīvojamo platību 

vispārējā kārtība. Ja ir apmierināti pieprasījumi pēc nodrošinājumu ar dzīvojamo platību 

1.reģistrā iekļautajām personām, pašvaldība var lemt par dzīvokļu platības piešķiršanu: 

18.1.personām, kas uzsākušas darbu un/vai deklarējušas dzīvesvietu Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā; 

18.2.personām, kuras izlēmušas atgriezties no dzīvesvietas ārzemēs ar mērķi dzīvot un 

strādāt Alsungas novadā; 

18.3.personām, kas ar vienu īres līgumu iemitināti vienā dzīvoklī kā ģimenes locekļi, ja 

viņas ir izveidojušas katra savu atsevišķu ģimeni.  

 

III. Kārtība, kādā personas tiek reģistrētas reģistros. 

19. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, iesniedz Nodaļai iesniegumu atbilstoši 

Noteikumu pielikumam (turpmāk – iesniegums), norādot palīdzības veidu un pievienojot 

dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt attiecīgo palīdzību: 
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19.1. dokumenta, kas apliecina stihiskas nelaimes vai avārijas faktu, kopiju (Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts u.tml.), uzrādot oriģinālu (Noteikumu 7. 

punkts); 

19.2. pensijas vecumu sasniegušas personas apliecības vai atbildīgās institūcijas 

lēmuma par invaliditāti kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 10.2., 10.3., 10.4. 

apakšpunkts); 

19.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju un dzīvojamās telpas izīrētāja rakstveida 

atteikuma personai pagarināt īres līgumu (ja personai tāds izsniegts), kur norādīts 

atteikuma pamatojums, kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 10.3. apakšpunkts); 

19.4. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 9.2. 

apakšpunkts); 

19.5. izziņu par īres un saņemto pakalpojumu maksājumu parādu neesamību vai 

vienošanos ar dzīvojamo telpu apsaimniekotāju vai pakalpojuma sniedzēju par parāda 

nomaksu (Noteikumu 12., 44. punkts); 

19.6. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu izziņu par personas 

veselības stāvokli (Noteikumu 12.2. apakšpunkts, 34. punkts); 

19.7. atbildīgās institūcijas lēmuma par invaliditāti kopiju, uzrādot oriģinālu 

(Noteikumu 35. punkts); 

19.8. speciālista darba devēja pieprasījumu, kurā izteikta pamatota nepieciešamība 

nodrošināt speciālistu ar dzīvojamo telpu (Noteikumu 17.1. apakšpunkts); 

19.9. speciālista darba devēja, kas nav pašvaldība, izteikts priekšlikums par sadarbības 

līguma noslēgšanu ar pašvaldību (Noteikumu 16. punkts); 

19.10. speciālista izglītību (kvalifikāciju) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot 

oriģinālu (Noteikumu 17. punkts); 

19.11. darba līguma (valsts iestādes speciālistam - rīkojuma par iecelšanu amatā) un 

amata apraksta kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 17 .punkts); 

19.12. speciālista dzīves gājumu (Curriculum Vitae) (Noteikumu 17. punkts); 

19.13. lēmuma par aizgādnības nodibināšanu kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 

10.3. apakšpunkts), ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā; 

19.14. Sociālā dienesta dokumenta par materiālā stāvokļa izvērtējumu kopiju, uzrādot 

oriģinālu (Noteikumu 9.2. apakšpunkts, 10.4.2. apakšpunkts); 

19.15. kredītlīguma kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 10.5. apakšpunkts); 

19.16. tiesas nolēmuma par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda 

piedziņu, kas stājies likumīgā spēkā, noraksta kopiju; tiesas nolēmuma par izsoles 

akta apstiprināšanu noraksta kopiju, uzrādot oriģinālus (Noteikumu 10.5. 

apakšpunkts). 

20. Papildus Noteikumu 19. punktā norādītajiem dokumentiem iesniegumam jāpievieno: 

20.1. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 1., 

1.
1
, 2. punktā minētajām personām: 

20.1.1. tiesas sprieduma par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas 

stājies likumīgā spēkā, noraksta kopija, uzrādot oriģinālu, 
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20.1.2. pensijas vecumu sasniegušas vai politiski represētās personas 

apliecības vai atbildīgās institūcijas lēmuma par invaliditāti kopija, uzrādot 

oriģinālu; 

20.2. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 4. 

punktā minētajām personām: 

20.2.1. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; 

20.2.2. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo 

pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas. 

20.3. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 

4.
1 

punktā minētajām personām – politiski represētās personas apliecības kopija, 

uzrādot oriģinālu; 

20.4. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5. 

punktā minētajām personām - izziņas par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda 

izciešanas kopija, kurā norādīts faktiski izciestais brīvības atņemšanas soda laiks, 

uzrādot oriģinālu. 

21. Iesniegumu aizpilda un paraksta visas pilngadīgās personas, kuras vēlas saņemt palīdzību. 

22. Lai pieņemtu lēmumu par palīdzības piešķiršanu, nodaļas darbiniekam ir tiesības 

pārbaudīt pieteicēja sniegto ziņu patiesību un par pieteicēju iegūt papildu informāciju no 

citām institūcijām un datu reģistriem. 

23. Nodaļa pārbauda informāciju no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par personas 

īpašumiem pirms reģistrācijas reģistros un pirms palīdzības saņemšanas. 

24. Persona (ģimene), kura ir trūcīga, maznodrošināta vai sociāli mazaizsargāta un attiecībā 

uz to likumīgā spēkā ir stājies tiesas spriedums par personas (ģimenes) izlikšanu no 

dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 28.
2 

panta pirmo daļu, tiek 

reģistrēta 2. reģistrā, ja persona iesniegumu par reģistrēšanu 2. reģistrā iesniegusi ne vēlāk kā 

sešu mēnešu laikā no tiesas nolēmuma stāšanās spēkā vai ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no 

piespiedu izlikšanas no īrētās dzīvojamās telpas. 

25. Personas, kuras saskaņā ar Noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību un 

iekļaujamas personu iesniegumā norādītajā reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas 

Nodaļai iesniegumu Noteikumos noteiktajā kārtībā attiecīgā palīdzības veida saņemšanai. 

Lēmums par personas iekļaušanu vai atteikumu iekļaut reģistrā tiek paziņots personai 

rakstveidā. 

26. Persona ir tiesīga iesniegt iesniegumu par cita palīdzības veida saņemšanu, ja tā ir tiesīga 

saņemt attiecīgo palīdzību. Saskaņā ar Komisijas lēmumu persona tiek reģistrēta citā reģistrā, 

ievērojot iesnieguma saņemšanas datumu. 

27. Ne retāk kā reizi gadā Nodaļa pārbauda reģistros iekļautos datus, vai personas ir 

saglabājušas tiesības saņemt palīdzību. Nepieciešamības gadījumā Nodaļa lūdz personas 

sniegt aktuālo informāciju. Reizi mēnesī Nodaļa reģistros aktualizē reģistrēto personu rindas 

kārtas numurus. 

 

IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība un izīrēšanas kārtība 

28. Dzīvojamo telpu uzskaiti veic Nodaļa, izveidojot šādus dzīvojamo telpu reģistrus: 
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28.1. dzīvošanai nederīgo dzīvojamo telpu reģistrs; 

28.2. dzīvošanai derīgo dzīvojamo telpu reģistrs; 

28.3. sociālo dzīvojamo telpu reģistrs; 

28.4. speciālistiem izīrējamo dzīvojamo telpu reģistrs. 

29. Noteikumu izpratnē dzīvojamās telpas tiek klasificētas: 

29.1. dzīvojamā telpa – dzīvoklis ar ērtībām, dzīvoklis ar daļējām ērtībām, dzīvoklis 

bez ērtībām un dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām; 

29.2. dzīvoklis ar ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar centrālapkuri vai autonomo 

gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju, sadzīves 

atkritumu izvešanu, karstā ūdens apgādi (centrālais ūdensvads, boilers vai gāzes 

katls), dabasgāzes apgādi (var būt vēl citi papildpakalpojumi); 

29.3. dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar krāsns apkuri, auksto ūdeni 

un kanalizāciju (dzīvoklī vai ārpus dzīvokļa), sadzīves atkritumu izvešanu; 

29.4. dzīvoklis ar daļējām ērtībām – dzīvoklis, kurā nodrošināti visi dzīvoklī bez 

ērtībām pieejamie pamatpakalpojumi un kāds(i) no dzīvoklī ar ērtībām pieejamiem 

papildpakalpojumiem; 

29.5. dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – dzīvojamā telpa 

dažādu sociālo grupu dzīvojamā mājā vai istabu plānojuma dzīvojamā mājā, kurās 

palīgtelpas (virtuve, tualete, duša) nodotas koplietošanā vairākiem īrniekiem; 

29.6. sociālā dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurai noteikts sociālās dzīvojamās 

telpas statuss; 

29.7. speciālistam izīrējama dzīvojamā telpa - dzīvojamā telpa, kurai noteikts 

speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas vai dienesta dzīvojamās telpas statuss, vai 

dzīvojamā telpa, kas atrodas dienesta viesnīcā. 

30. Personai, kura reģistrēta: 

30.1. pašvaldības 1. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.2. apakšpunktā 

noteiktās dzīvojamās telpas; 

30.2. pašvaldības 2. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.3. apakšpunktā 

minētās dzīvojamās telpas; 

30.3. pašvaldības 3. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.1. apakšpunktā 

minētās dzīvojamās telpas; 

30.4. pašvaldības 5. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.4. apakšpunktā 

noteiktās dzīvojamās telpas; 

30.5. pašvaldības 6.reģistrā, tiek piedāvāts īrei Noteikumu 29.2. apakšpunktā 

noteiktās dzīvojamās telpas. 

3.1 Noteikumu 8. punktā noteiktajos gadījumos personām, kurām neatliekami sniedzama 

palīdzība, piešķirot pagaidu dzīvojamo telpu, tiek piedāvātas ar domes lēmumu šiem 

gadījumiem rezervētas dzīvojamās telpas. 

32. Personai, kura reģistrēta pašvaldības 1. vai 2. reģistrā, tiek piedāvāta dzīvojamā telpa vai 

vairākas atsevišķas dzīvojamās telpas ar sekojošu istabu skaitu: 

32.1. viena istaba – vienai personai vai laulātajiem; 

32.2. divas istabas – ģimenei, kurā ir divi (izņemot laulātos) vai trīs cilvēki; 

32.3. trīs istabas vai vairāk – ģimenei, kurā ir četri vai vairāk cilvēki. 
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33. Personai, kura reģistrēta pašvaldības 5. reģistrā, dzīvojamo telpu izīrē, ņemot vērā 

ģimenes sastāvu. 

34. Personai ar veselības traucējumiem tiek piedāvāta īrei dzīvojamā telpa, kas atrodas 

dzīvojamās mājas pirmajā vai otrajā stāvā. 

35. Personai ar invaliditāti, kas saistīta ar kustību traucējumiem, tiek piedāvāta īrei dzīvojamā 

telpa, kas ir pielāgota personas ar invaliditāti vajadzībām. 

36. Izīrējamas dzīvojamās telpas piedāvāšanu atliek uz laiku ne ilgāku par vienu gadu, kamēr 

reģistrā reģistrētā persona atrodas: 

36.1. ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē un iesniegts medicīnas iestādes vai ārsta 

apliecinājums; 

36.2. ieslodzījuma vietā un iesniegts brīvības atņemšanas iestādes apliecinājums. 

37. Līgums par pagaidu dzīvojamās telpas īri, kas noslēgts ar personu, kurai sniedzama 

palīdzība saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmās 

daļas 1. punktu, tiek parakstīts no pašvaldības puses divu darba dienu laikā pēc Komisijas 

lēmuma pieņemšanas. 

38. Pašvaldība izīrē: 

38.1. dzīvojamās telpas uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem, īres līgumā iekļaujot saistību, kas 

paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda līguma 

nosacījumus; 

38.2. sociālās dzīvojamās telpas uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem un īres līgumu 

atjauno ikreiz, kad saņemts īrnieka iesniegums par līguma atjaunošanu, ja persona nav 

zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo telpu; 

38.3. speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas uz laiku saskaņā ar likuma ,,Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.
3 

pantu. 

39. Attiecīgās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanas pamatotību vērtē Komisija un 

atbilstoši Komisijas nolikumam sniedz domei atzinumu. 

40. Tiesības atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem ir šādām 

personām: 

40.1. likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta 

pirmās daļas ievaddaļā minētajām personām (ģimenēm), tas ir, sociāli 

maznodrošinātai (trūcīgai) vai sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei); 

40.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam; 

40.3. nepilnai ģimenei, kurā viens no vecākiem vai aizbildnis dzīvo kopā ar vienu vai 

vairākiem nepilngadīgiem bērniem. 

41. Noteikumu izpratnē sociāli mazaizsargāta persona (ģimene) ir Ministru kabineta 1998. 

gada 30. jūnija noteikumu Nr. 233 ,,Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas 

(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām” 

2.2.apakšpunktā minētās personas (ģimenes). 

42. Iesniegumu ar lūgumu atjaunot īres līgumu atbilstoši likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem 

un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otrajai daļai persona iesniedz, ja nav zaudējusi 

tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sociālā dzīvokļa īres līguma 

termiņa beigām. Ja iesniegums iesniegts vēlāk kā vienu mēnesi pēc sociālā dzīvokļa īres 

līguma termiņa beigām, sociālā dzīvokļa īres līgums var tikt atjaunots, ja Komisija atzīst 
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iesnieguma iesniegšanas kavējumu par pamatotu un ja persona pēc sociālā dzīvokļa īres 

līguma termiņa beigām nebija zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli. 

43. Iesniegums par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līguma termiņa 

pagarināšanu īrniekam jāiesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā divus mēnešus pirms dzīvojamās 

telpas īres līguma termiņa beigām. 

44. Pašvaldība lemj par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu, 

ievērojot likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Noteikumu 17. punktu un 

ņemot vērā: 

44.1. speciālista dzīvojamās telpas īres līguma saistību izpildi; 

44.2. speciālista darba izpildes un tās rezultātu novērtējumu. 

45. Sociālās dzīvojamās telpas īrnieks maksā 25 procentus no sociālās dzīvojamās telpas īres 

maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas. Atlikušie 75 

procenti no īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas, 

pamatojoties uz dzīvojamās telpas apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, 

tiek segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

46. Speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pašvaldība var izīrēt ne vairāk kā sešus 

procentus no pašvaldības dzīvojamo telpu skaita. 

47. Papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 7.panta piektās daļas 

noteikumiem, pašvaldība var atteikt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tādai personai,  

kas pirms palīdzības lūgšanas apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļu apstākļus nevērīgi un 

bezatbildīgi izturoties pret šīs personas rīcībā esošo līdzšinējo dzīvojamo platību, pasliktinot 

tās tehnisko stāvokli. 

V. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtība 

48. Komisijas pieņemto lēmumu persona var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram, ja 

normatīvie akti neparedz citu apstrīdēšanas kārtību. 

49. Domes un pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

VI. Noslēguma jautājumi 

50. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas pašvaldības reģistros 

palīdzības saņemšanai, netiek izslēgtas no reģistriem un tām ir tiesības Noteikumu noteiktā 

kārtībā saņemt palīdzību. 

 

Domes priekšsēdētāja       D. Kalniņa 
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Pielikums Alsungas novada domes 

2018. gada 17. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

(protokols Nr. 6#7) 

Alsungas novada domei 

____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

____________________________________ 

(personas kods) 

____________________________________ 

(dzīvesvietas adrese) 

____________________________________ 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

 

Iesniegums 

 

Lūdzu, sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

_____________________________________________________________________ 

(norādīt nepieciešamo palīdzības veidu) 

_____________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

_____________________________________________________________________ 

(ģimenes locekļu, kuriem nepieciešama palīdzība vārds, uzvārds, personas kods) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ . 

 

Pievienotie dokumenti – kopijas ( tiesas spriedums, īres līgums, bāriņtiesas lēmums, pensijas 

vecumu sasniegušas personas apliecība , politiski represētas personas apliecība , repatrianta 

izziņa, atbrīvojuma izziņa no ieslodzījuma vietas , vienošanās (līgums) ar apsaimniekotāju 

vai pakalpojuma sniedzēju par parāda nomaksu, vai citi ): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija ir pareiza un pilnīga. 

 Apliecinu, ka man (un manai ģimenei) nav ne likumiska, ne līgumiska pamata lietot citu 

dzīvojamo telpu. 
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 Apliecinu, ka manā (un ģimenes) īpašumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai 

dzīvojamā telpa. 

 Piekrītu, ka Alsungas novada pašvaldība var pārbaudīt un apstrādāt šajā iesniegumā un tā 

pielikumos norādītos datus. 

 Piekrītu, ka Alsungas novada pašvaldība kā izīrētās dzīvojamās telpas īpašnieks drīkst 

apstrādāt manus personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta) un 

nodot tos komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ar mērķi nodrošināt komunālo pakalpojumu 

sniegšanu dzīvojamajai telpai, par kuru ar Alsungas novada domi noslēgts līgums par 

dzīvojamo telpu īri. 

 Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas 

ziņas, Alsungas novada pašvaldībai ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas 

ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā. 

 Apliecinu, ka iesniegums ir uzrakstīts saskaņā ar manu mutiski sniegto informāciju 

(atzīmē gadījumos, ja persona pati neraksta iesniegumu). 

(datums) 
 

(paraksts) 

Dokumenta rekvizītus ,,paraksts”, ,,datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

 

Personas dati pārbaudīti šādos datu reģistros: 

1. Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēma 

2. Iedzīvotāju reģistrs 

3. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata 
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Paskaidrojuma raksts 

Alsungas novada domes 2018. gada 17. maija  saistošajiem noteikumiem Nr. 4 

„Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2016. gada 18. aprīlī ir stājušies spēkā grozījumi likumā ,,Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kas nosaka 

regulējumu speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu. 

Alsungas novada dome līdz šim nav izdevusi saistošos 

noteikumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

2.Īss projekta satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikts, kurās jomās nodarbinātam 

valsts un pašvaldības speciālistam un darbiniekam 

pašvaldība ir tiesīga izīrēt speciālistiem paredzēto izīrējamo 

dzīvojamo telpu, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek izvērtēti 

speciālisti, kuri veic ar valsts vai pašvaldības funkciju 

nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomās, kurās ir 

nepietiekams speciālistu nodrošinājums. Noteikumos ir 

noteikti pašvaldības palīdzības reģistri, kā arī  noteikts, ka 

īres līgumā tiek iekļauta saistība, kas paredz īrnieka tiesības 

prasīt īres līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda līguma 

nosacījumus. Noteikumos ir noteikts, kādas dzīvojamās 

telpas tiek piedāvātas īrei attiecīgajā reģistrā reģistrētajām 

personām; noteikti dzīvojamās telpas izīrēšanas kritēriji; 

noteikti nepieciešamie dokumenti, kas iesniedzami 

pašvaldībai, lai apliecina, ka persona ir tiesīga saņemt 

palīdzību. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav būtiskas ietekmes. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Neietekmē. 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

Domes priekšsēdētāja D. Kalniņa 
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8.# 

Par speciālistam izīrējama dzīvokļa statusa noteikšanu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema, S. Kreičmane 

 

Pamatojoties uz likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11. panta 3. daļu un 

Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Noteikt speciālistam izīrējama dzīvokļa statusu dzīvokļiem Skolas ielā 11 (Alsungas 

vidusskolas telpās) un Skolas iela 11a-6. 

 

 

9.# 

Par nekustamā īpašuma “Pils iela 10 “ Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli 

D. Kalniņa, A. Mundiciema, S. Kreičmane 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 27. panta pirmās 

daļas 27. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.
1
pantu, Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, 11. punktu, 12. punktu, 14. punktu, 22. 

punktu un 34. punktu, Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu 

atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj: 

1. Nodot nomā Alsungas novada domei piederošo nekustamā īpašuma “Pils iela 10” 

būves “Ambulance-poliklīnika” (kad. Nr. 62420080344001) telpas Nr. 17 

(12.90 m
2
),21 ( 11.7 m2), Nr. 22 (11.9 m

2
),24 (30.1 m

2
), KOPĒJĀ PLATĪBA 72.7 m

2
 

, saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. 

2. Izsoles procedūru veic Alsungas novada domes apstiprinātā  “Mantas novērtēšanas un 

izsoļu komisija”. 

3. Veikt nekustamā īpašuma telpu un iekārtu novērtēšanu, pieaicinot sertificētu 

vērtētāju. Pēc  atzinuma saņemšanas no sertificēta vērtētāja, iesniegt Alsungas novada 

domē apstiprināšanai izsoles noteikumus un nosacīto cenu. 
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10.# 

Par Alsungas novada domei piederošo dzīvokļu nodošanu privatizācijai 

D. Kalniņa, A. Mundiciema, S. Kreičmane 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 27. panta pirmās 

daļas 27. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” 6.
1
pantu, Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, 11. punktu, 12. punktu, 14. punktu, 22. 

punktu un 34. punktu, Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu 

atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Nodot privatizācijai Alsungas novada domei piederošos dzīvokļus: 

1.1. Krasta iela 4-1, 

1.2. Aizputes iela 4-5. 

 

 

11.# 

Par Pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu 2018. gada jūlija mēnesī 

D. Kalniņa, A.Lipsne 

Saskaņā ar: 

 Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” budžeta tāmi 2018. 

gadam, 

  Alsungas novada domes apstiprināto budžetu 2018.gadam; 

 Pirmsskolā strādājošo darbinieku atvaļinājumu grafiku, 

 Vadītājas A.Lipsnes  atbalstu  bērnudārza slēgšanai šā gada jūlijā. 

 Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

1 deputātu balsi “Atturas” Zaiga Vanaga 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Slēgt Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādi “Miķelītis”  vienu mēnesi  no 

01.07.2018. līdz 31.07.2018. 

2. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai A.Lipsnei līdz 01.06.2018. informēt 

bērnudārza audzēkņu vecākus par iestādes slēgšanu no 01.07.2018. līdz 31.07.2018. 
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12.# 

Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem 

D. Kalniņa 

Z. Vanaga rosina lēmumprojekta tekstu papildināt ar vārdu “konkursam” aiz vārda 

“nolikumu”. D. Kalni’’na aicina deputātus balsot par lēmumprojektu Z. Vanagas ierosinātajā 

redakcijā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un Finanšu saimnieciskās darbības 

komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt nolikumu konkursam “Nolikums par Alsungas novada domes 

apbalvojumiem”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 17. maija sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 6#12 

 

2018. gada 17. maijā                                                                                                         Nr. 1 

 

Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Šis Nolikums nosaka Alsungas novada domes apbalvojumu piešķiršanas un 

pasniegšanas kārtību. 

1.2. Alsungas novada domes apbalvojumi ir: 

1.2.1. Pateicības raksts; 

1.2.2. Goda raksts; 

1.2.3. Gada balva; 

1.2.4. Goda novadnieks; 

1.3. Alsungas novada domes apbalvojumus pasniedz Domes priekšsēdētājs vai cita Domes 

priekšsēdētāja pilnvarota persona. 

1.4. Katrs apbalvojums tiek iereģistrēts apbalvojumu reģistrā, norādot apbalvotās fiziskās 

personas vārdu, uzvārdu, kolektīva vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi, apbalvojuma veidu, apbalvojuma saņemšanas pamatojumu un datumu. 

 

2. Pateicības raksts 

2.1. Alsungas novada domes rakstiska pateicība par godprātīgu darbu, aktīvu dalību 

pašvaldības rīkotajos pasākumos, atbalstu Alsungas novadam, par sadarbību ar Alsungas 

novada domi. 

2.2. Pateicības rakstu piešķir ar Alsungas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

2.3. Pateicības raksts var tikt piešķirts fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, 

kolektīvam, kas šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kuru 

apbalvošanu pieņemts lēmums. 

2.4. Pateicības rakstu piešķir, pamatojoties uz motivētu iesniegumu, kurā jānorāda: 

2.4.1. apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais 

amats un citas ziņas, kas precīzi identificē šo personu; 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.4.2. apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, atrašanās vieta, pārvaldes 

institūcijas vadītāja vārds un uzvārds; 

2.4.3. apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds; 

2.4.4. īss apraksts - motivēts pamatojums personas vai kolektīva apbalvošanai. 

2.5. Ierosinājumus Pateicības raksta saņemšanai var iesniegt Domes deputāti, valsts un 

pašvaldības iestāžu vadītāji, reģistrētas nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas. 

2.6. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami ne vēlāk kā nedēļu pirms plānotā apbalvojuma 

pasniegšanas dienas. 

2.7. Pateicības rakstu var piešķirt atkārtoti. 

 

3. Goda raksts 

3.1. Goda raksts ir apbalvojums par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā, veselības 

aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un 

sabiedriskajā darbā. Goda raksts pasniedzams arī jubileju reizēs. 

3.2. Goda rakstu piešķir ar Alsungas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

3.3. Goda raksts var tikt piešķirts jebkurai fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, 

kolektīvam, kas šī Nolikuma noteiktajā kārtībā ieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kuru 

apbalvošanu pieņemts lēmums. 

3.4. Kandidātus apbalvošanai ar Goda rakstu var ieteikt Domes deputāti, valsts un 

pašvaldības iestāžu vadītāji, reģistrētas nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas. 

3.5. Ierosinājumā jānorāda: 

3.5.1. apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, darbavieta un ieņemamais 

amats un citas ziņas, kas precīzi identificē šo personu; 

3.5.2. apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, atrašanās vieta, pārvaldes 

institūcijas vadītāja vārds un uzvārds; 

3.5.3. apbalvošanai pieteiktā kolektīva nosaukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds; 

3.5.4. īss apraksts - motivēts pamatojums personas vai kolektīva apbalvošanai. 

3.6. Ierosinājumi apbalvošanai iesniedzami Sabiedrisko attiecību nodaļā ne vēlāk kā 

nedēļu pirms plānotā apbalvojuma pasniegšanas dienas. 

3.7. Goda rakstu var piešķirt atkārtoti. 

 

4. Gada balva 

4.1. Gada balva tiek pasniegta šādās nominācijās: 

4.1.1. IZGLĪTĪBĀ - par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem 

mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē; 

4.1.2. KULTŪRĀ - par aktīvu radošu darbību kultūras jomā, kultūras mantojuma 

saglabāšanu, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē; 

4.1.3. SPORTĀ – par ieguldījumu sporta attīstībā novadā, par izciliem sasniegumiem un 

novada vārda popularizēšanu valstī un pasaulē; 

4.1.4. TAUTSAIMNIECĪBĀ - par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības 

nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā, darba vietu radīšanā; 

4.1.5. VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ - par ieguldīto darbu 

novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē; 

4.1.6. SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ - par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu 

novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē; 
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4.1.7. MECENĀTISMĀ – par nesavtīgu ieguldījumu novada talantu atbalstīšanā; par 

ievērojamu finansiālu un cita veida atbalstu novada domes, iestāžu un nevalstisko 

organizāciju projektu un ideju īstenošanā; 

4.1.8. ĪPAŠA NOMINĀCIJA – par specifisku, citās nominācijās neietilpstošu darbību vai 

ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā. 

4.2. Izvirzīt apbalvojamo personu Gada balvas piešķiršanai var Domes deputāti, Domes 

komitejas, Alsungas novadā reģistrētas juridiskās personas vai juridisku personu 

struktūrvienības, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 5 pilngadīgas 

personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Alsungas novada administratīvajā teritorijā, kuri 

parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un 

kontakttālruni). 

4.3. Iesniedzot ierosinājumu par personas apbalvošanu ar Gada balvu, jānorāda: 

4.3.1. apbalvojamās personas vārds, uzvārds, darbavieta, ieņemamais amats vai 

nodarbošanās; 

4.3.2. apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, atrašanās vieta, pārvaldes 

institūcijas vadītāja vārds un uzvārds; 

4.3.3. nominācija, kādā ierosināts piešķirt personai Gada balvu; 

4.3.4. iesniedzēja - fiziskās personas vārds, uzvārds, ieņemamais amats un dzīvesvieta vai 

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 

4.3.5. klāt jāpievieno rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un izvirzītās 

personas sasniegumu un nopelnu apraksts. 

4.4. Ierosinājumus par Gada balvas piešķiršanu ir jāiesniedz Alsungas novada domē, Pils 

ielā 1, Alsungā, līdz katra gada 15. oktobrim. 

4.5. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Alsungas novada domes priekšsēdētāja 

rīkojumu izveidota Apbalvojumu piešķiršanas padome. Lēmumu par Gada balvas piešķiršanu 

izskata Apvienoto komiteju sēdē. Lēmumu par Gada balvas piešķiršanu pieņem Dome. 

4.6. Izvērtējot iesniegtos pretendentus, atsevišķā gadā var tikt pieņemts lēmums vienā 

nominācijā balvu pasniegt vairākiem pretendentiem. Kādā no nominācijām balvu var 

nepiešķirt nevienam.  

4.7. Gada balvu pasniedz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā 

svinīgajā pasākumā. 

4.8. Gada balva ir apliecinājuma raksts un 50 eiro naudas balva. 

4.9. Personai, kurai Gada balva ir jau vienreiz piešķirta, to var piešķirt atkārtoti ne agrāk 

kā pēc trim gadiem. 

 

5. Apbalvojums "Goda novadnieks" 

5.1. Apbalvojumu "Goda novadnieks" piešķir fiziskām personām par darbu un sevišķiem 

nopelniem Alsungas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 

kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan 

izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. 

5.2. Kandidātus apbalvojumam "Goda novadnieks" piešķiršanai var izvirzīt Domes 

deputāti, Domes komitejas, Alsungas novadā reģistrētās juridiskās personas vai to 

struktūrvienības, valsts un pašvaldību institūcijas vai ne mazāk kā 7 pilngadīgas personas, 

kuru dzīvesvieta deklarēta Alsungas novada administratīvajā teritorijā, atšifrējot parakstu, 

norādot dzīvesvietas adresi un kontakttālruni. 
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5.3. Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Alsungas novada 

domē, Pils ielā 1, Alsungā, līdz 15. oktobrim. 

5.4. Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma saņemšanai, nepieciešams norādīt: 

5.4.1. izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, 

kontaktinformācija; 

5.4.2. kandidāta dzīves apraksts; 

5.4.3. kandidāta sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kurām ierosināts piešķirt apbalvojumu 

"Goda novadnieks"; 

5.4.4. informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem). 

5.5. Iesniegtos pieteikumus apkopo un izvērtē ar Alsungas novada domes priekšsēdētāja 

rīkojumu izveidotā Apbalvojumu piešķiršanas padome. Lēmumu par apbalvojuma "Goda 

novadnieks" piešķiršanu izskata Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejā. 

Apbalvojumu "Goda novadnieks" piešķir ar Domes lēmumu. 

5.6. Izskatot pieteikumus par apbalvojuma "Goda novadnieks" piešķiršanu, Apbalvojumu 

piešķiršanas padome vērtē: 

5.6.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte; 

5.6.2. ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā 

kopumā; 

5.6.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana; 

5.6.4. profesionālā darbība; 

5.6.5. ilggadējs un panākumiem vainagots darbs Alsungas novada labā; 

5.6.6. citi īpaši nopelni. 

5.7. Goda novadnieka balvu katru gadu piešķir vienai personai un pasniedz Latvijas 

Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā. 

5.8. Goda novadniekam pasniedz goda zīmi un apliecinājuma rakstu par apbalvojuma 

"Goda novadnieks" piešķiršanu, kā arī naudas balvu 217,03 eiro apmērā ieskaitot iedzīvotāju 

ienākuma nodokli, ko pašvaldība ietur un iemaksā valsts budžetā. 

5.9. Apbalvojumu “Goda novadnieks” vienai personai piešķir vienu reizi. 

 

6. Noslēguma jautājumi 

6.1. Apbalvojumu ieteikumu reģistrāciju, apbalvojumu uzskaiti un reģistru par 

ierosinātajiem un piešķirtajiem apbalvojumiem veic Alsungas novada domes Administratīvā 

un attīstības nodaļa. 

6.2. Informācija par personu apbalvošanu ar apbalvojumiem “Gada balva” un “Goda 

novadnieks” piešķiršanu tiek publicēta informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas” un 

pašvaldības mājaslapā. 

6.3. Noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

6.4. Atzīt par spēku zaudējušu nolikumu par Alsungas novada domes apbalvojumiem 

(apstiprināts ar Alsungas novadad omes 13.12.2012. sēdes protokollēmumu Nr. 15#3). 

 

Domes priekšsēdētāja          D. Kalniņa 
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13.# 

Par nekustamā īpašuma [..], Alsungas novadā, nodošanu atsavināšanai 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Alsungas novada dome ir saņēmusi [..], personas kods [..], dzīvojošs [..] Alsungas novads, 

atsavināšanas ierosinājumu ( 24.04.2018) par nekustamā īpašuma (turpmāk- nekustamais 

īpašums) [..], Alsungā atsavināšanu. Zemesgabala platība 3.30 ha, kadastra Nr. [..]. Uz zemes 

gabala atrodas: dzīvojamā māja ar kadastra Nr. [..], kūts ar kadastra Nr. [..]; pagrabs kadastra 

Nr. [..]; šķūnis ar kadastra Nr. [..]. 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un 

ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas 

bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu” un “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. panta 5. daļas 1. punktu, Zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 

apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai 

noslēdzami zemes nomas līgumi. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo un otro 

daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr. 109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta" 11. punkta 11.4. apakšpunktu. 

Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu [..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..] - 3.30 ha 

platībā uz Alsungas novada domes vārda. 

2. Nodot atsavināšanai zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..] - 3.30 ha. 

3. Veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

4. Pieņemt zināšanai, ka [..] ar Alsungas novada domes lēmumu 02.08.2012. pārtrauktas 

lietošanas tiesības. [..] noteiktajā termiņā ir noslēdzis zemes nomas līgumu Nr. 14/2012 

no 01.10.2012. Pamatojoties Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumu, 

pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma  4.panta ceturtās daļas 3. un 

8. punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības 

laikā. 
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14.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 "Noteikumi par valsts 

un pašvaldības zemes nomu" un Alsungas novada domes 2017. gada 21. decembra iekšējiem 

noteikumiem un Alsungas novada domes 2017. gada 16. novembra saistošo noteikumu Nr. 

14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” un [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, 

(26.04.2018.) iesniegumu, Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 01.06.2018. noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, 

Alsungas novads par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 

62420080396 - 0.33 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN) līdz 

31.12.2022.  
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15.# 

Par nekustamā īpašuma [..]  un [..], Alsungas novadā apvienošanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome ir saņēmusi [..], personas kods [..], dzīvojošs [..] Gudenieku pagasts, 

Kuldīgas novads, pilnvarotas personas [..] (ģenerālpilnvara Nr. 759, izdota 29.03.2018.) 

iesniegumu (07.05.2018.) par nekustamā īpašuma (turpmāk- nekustamais īpašums) [..] un [..] 

Alsungā apvienošanu vienā īpašumā ar mērķi, lai iegādātos īpašumā nomas zemi uz kuru ir 

[..] pirmpirkuma tiesības.   

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 

iesniedzējs ir lūdzis apvienot Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu 

atsevišķas zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16. panta pirmā daļa 

nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties 

uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16. panta pirmo daļu, 19. pantu, 21. pantu un 

Ministru kabineta  08.12.2015. noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 

12. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1.punktu, Finanšu saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apvienot  nekustamo īpašumu [..]  (kadastra Nr. [..]) zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 

[..] - 3.9 ha un nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]) zemes gabalu ar kadastra 

apzīmējumu [..] - 0.5ha, atstājot nosaukumu [..], Alsungas novads. 

2. Noteikt apvienotajām  zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  
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16.# 

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana nekustamo īpašumu sadalīšanai un 

apvienošanai  [..],[..],[..],[..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu sadalīšanai un 

apvienošanai  [..],[..],[..],[..], kas izstrādāts, pamatojoties 2018. gada 15. marta Alsungas 

novada domes sēdes protokolu Nr. 3.5# ‘’  Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā 

īpašuma [..], Alsungas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā 

īpašuma [..], Alsungas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā 

īpašuma [..]. Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamā 

īpašuma [..], Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] . 

 Pieņemt zināšanai, ka SIA ‘Metrums”’ izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma [..], Alsungas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā 

īpašuma [..], Alsungas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā 

īpašuma [..]. Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamā 

īpašuma [..], Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai un 

apvienošanai 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina 

vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu;  

Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi" 11. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par  

projekta apstiprināšanu vai tā noraidīšanu; 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka 

Administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās 

ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu 

reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas 

sniegto informāciju; 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 

16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai 

zemes vienības daļa;  

Pamatojoties uz likuma ,,Zemes ierīcības likums” 19.panta otro daļu; likuma ,,Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta otro daļu; Ministru Kabineta 2016.gada 

2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem" ; Ministru 

Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Finanšu 

saimnieciskās darbības komitejas 10.05.2018 sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Metrums" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma [..], 

Alsungas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā īpašuma 
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[..], Alsungas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā 

īpašuma [..]. Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamā 

īpašuma [..], Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašuma [..] , [..],[..] un [..] sadalījumu : 

 

2.1. Zemes ierīcības projekta risinājums paredz zemes vienības [..]  (kadastra apzīmējums 

[..]) ar platību 19,4ha sadalīšanu, atdalot zemes vienības daļu. 

o No esošās zemes vienības [..] ar kadastra apzīmējumu [..] tiek atdalīta zemes vienības 

daļa ar platību 7,0ha. 

o Zemes vienības [..] kadastra apzīmējums [..] (projektētā zemes vienība Nr.1 ([..]) platība, 

pēc 7,0ha atdalīšanas, ir 12,4ha. Uz zemes vienības reģistrētas būves ar kadastra 

apzīmējumiem [..] (tehnikas novietne-eļļas spiestuve), [..] (ražošanas ēka), [..] (pagrabs-

kalte) un [..] (pirts).  

2.2.Zemes ierīcības projekta risinājums paredz zemes vienības [..] (kadastra apzīmējums 

[..]) ar platību 18,0ha sadalīšanu, atdalot zemes vienības daļu.  

o No esošās zemes vienības [..] ar kadastra apzīmējumu [..] tiek atdalīta zemes vienības 

daļa ar platību 6,6ha. Zemes vienības [..] kadastra apzīmējums [..] (projektētā zemes 

vienība Nr.2([..]) platība, pēc 6,6 ha atdalīšanas, ir 11,4ha.  

2.3. Zemes vienība [..] (kadastra apzīmējums [..]) (platība 0,9ha) tiek apvienota ar zemes 

vienību [..] (kadastra apzīmējums [..]) (platība 0,053ha), zemes vienības [..] (kadastra 

apzīmējums [..]) daļu (platība 7,0ha) un zemes vienības [..] (kadastra apzīmējums [..]) daļu 

(platība 6,6ha). 

Projektētās zemes vienības Nr.3 (6242 008 0614) platība pēc apvienošanas ir 14,553ha. Uz 

zemes vienības reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumiem [..] (dzīvojamā māja), [..] 

(kūts), [..] (nojume), [..] (kūts) un [..] (sūkņa māja). 

3. Apstiprināt lietošanas mērķi: 

3.1.Zemes vienība Nr.1([..]) (12,4ha), atbilstoši uzsāktai pašreizējai zemes vienības 

izmantošanai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).   

3.2.Zemes vienībai Nr.2([..]) (11,4ha), atbilstoši uzsāktai pašreizējai zemes vienības 

izmantošanai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).  

3.3 Zemes vienība Nr.3([..]) (14,553ha), atbilstoši uzsāktai pašreizējai zemes vienības 

izmantošanai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

4. Nosaukumu apstiprināšana un adreses apstiprināšana un likvidēšana: 

4.1.Zemes vienību Nr.1([..]) (12,4ha) plānots saglabāt īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) 

sastāvā. 

4.2.Zemes vienību Nr.2([..]) (11,4ha) plānots saglabāt īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) 

sastāvā. 

 4.3.Zemes vienību Nr.3([..]) (14,553ha) plānots saglabāt īpašuma [..] (kadastraNr. [..]) 

sastāvā. 

4.4.Mainīt adresi [..], Alsungas novads (ēkai) uz [..], Alsungas novads. 

4.4. Likvidēt adresi [..], Alsungas novads. 

5. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto  zemes 

ierīcības projektu. 

6. Lēmumu  desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts Zemes dienesta 

Kurzemes reģionālajai nodaļai. 
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7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) 

 

 

17.# 

Par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem 2017./2018. mācību gadā 

A.Vanaga, D.Kalniņa 

 

Pēc A. Mundiciemas ierosinājuma, D. Kalniņa izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 1. punktu 

aiz vārdiem “Alsungas vidusskolas skolēniem” papildināt ar vārdiem “un skolotājiem”. D. 

Kalniņa aicina deputātus balsot par lēmumprojektu precizētā redakcijā. 

Pamatojoties uz:  

 Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta sēdes protokollēmumu Nr. 4# 1, 

“Kārtība, kādā notiek apbalvošana par sasniegumiem skolēniem”,  

 Izglītības pārvaldes vadītājas Aīdas Vanagas informāciju par olimpiāžu, konkursu un 

sacensību rezultātiem 2017./2018. mācību gadā,  

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Deputāte Z. Vanaga balsojumā nepiedalās. 

 

Deputāti nolemj: 

 

1. Pasniegt diplomus, ziedus un izmaksāt naudas balvas (kopsummā 502.00 eiro) 

Alsungas vidusskolas skolēniem un skolotājiem par dalību valsts organizētajās 

mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un konkursos 

2017./2018.mācību gadā:  

 

1.1.Par Valsts 2.posma olimpiādes rezultātiem:      

 

Olimpiādes 

nosaukums 

Skolēns Iegūtā vieta/ 

summa Euro  

Skolotājs/  

summa Euro 

Matemātika [..] 1.vieta       /15.00  Vita Cīrule        /15.00 

Matemātika [..] 2. vieta       /10.00 Vita Cīrule        /10.00 

Matemātika [..] 2. vieta       /10.00 Vita Cīrule        /10.00 

Vēsture [..] 1.vieta        / 15.00  Ligita Stašaite   /15.00 

Kopā summa        Euro 100.00 

                                                        

1.2.Par starpnovadu atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu  rezultātiem: 

 

Olimpiādes 

nosaukums 

Skolēns Iegūtā vieta/ 

summa Euro  

Skolotājs/  

summa Euro 

Vizuālās mākslas [..] 3. vieta       /5.00 Velga Svilpe / 5.00 

Kopā summa Euro         10.00 
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1.3.Par Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sasniegumiem 2017./2018.mācību gadā: 

 

Konkursa nosaukums Skolēns Iegūtā vieta/ 

summa Euro  

Skolotājs/  

summa Euro 

Ģitāras 

konkursā”Cantabile” 

Lietuvā  

[..] I vieta           /40.00 Ainars Macpans     

/40.00 

Ģitāras 

konkursā”Cantabile” 

Lietuvā 

[..] II vieta         /35.00 Ainars Macpans    

/35.00 

Kopā  Euro              150.00 

 

1.4.Par panākumiem interešu izglītības konkursos: 

Alsungas folkloras kopai ”Suitiņi”- tradicionālās dziedāšanas konkursā  “Dziesmu dziedu, 

kāda bija 2018” iegūstot I pakāpes diplomu: 

1.4.1. [..] 10.00 Euro, 

1.4.2. [..] 10.00 Euro, 

1.4.3. [..] 10.00 Euro,  

1.4.4. [..] 10.00 Euro, 

1.4.5. Vadītāja Gunta Matēviča 10.00 Euro 

Kopā Euro   50.00 

 

1.5. Par panākumiem Jauno ugunsdzēsēju sporta sacensībās Igaunijā: 

1.5.1.    1. vieta (āķkāpnē) 5. klases skolniekam [..] 15.00 Euro, 

1.5.2.   1. vieta (āķkāpnē) 7. klases skolniekam [..]15.00 Euro, 

1.5.3.   Treneris Vikentijs Rozgaļs /15.00+15.00/= 30.00 Euro 

Kopā Euro   60.00 

1.6. Par panākumiem Jauno ugunsdzēsēju sporta sacensībās Čehijā: 

1.6.1.    3. vieta (āķkāpnē) 7. klases skolniekam [..] 10.00 Euro,  

1.6.2.   3. vieta (100 m) 7. klases skolniekam [..]10.00 Euro, 

1.6.3.   Treneris Vikentijs Rozgaļs / 10.00+10.00/= 20.00 Euro. 

Kopā  Euro  40.00 

1.7. Par panākumiem sporta sacensībās (Kuldīgas novada skolēnu Jauno vieglatlētu 

sacensībās): 

1.7.1.   1. vieta- 7. klases skolniekam [..]      10.00 Euro, 

1.7.2.   2. vieta- 5. klases skolniekam [..]      7.00 Euro, 

1.7.3.   2. vieta- 11. klases skolniekam [..]     7.00 Euro, 

1.7.4.   2. vieta- 9. klases skolniekam [..]     7.00 Euro, 

1.7.5.   3. vieta- 6. klases skolniekam [..]     5.00 Euro, 

1.7.6.   Skolotāja Dace Siliņa /10.00+7.00+7.00+7.00+5.00/=                         36.00 Euro. 

Kopā Euro                   72.00 
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1.8. Par panākumiem militārajās sporta spēlēs “Jaunie Skrundas sargi 2018” : 

3. vieta komandai: [..] 12. klase /5.00 Euro, 

                              [..] 11. klase /5.00 Euro, 

                              [..] 11. klase /5.00 Euro, 

                              [..] 12. klase /5.00 Euro. 

Kopā Euro                       20.00 

 

 

18.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes 15.02.2018. saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā” 

 

D.Kalniņa 

 

Uzklausot Alsungas novada domes priekšsēdētājas Daigas Kalniņas informāciju par 

konstatēto tehnisko kļūdu Alsungas novada domes 15.02.2018. saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā”, 

 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Deputāti nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Alsungas novada domes 2018. 

gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti 

Alsungas novadā”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 17. maija sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 6#18 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2018. gada 17. maijā                                                                                                    Nr. 5 

 

Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 

3 “Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43. panta trešo daļu 

 

Izdarīt Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā” grozījumus, izsakot šo noteikumu 11.2. 

punktu šādā redakcijā: 

“11.2. Šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. 

janvārī.” 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Saistošo noteikumu 

Grozījumi Alsungas novada domes 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 

3 “Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu 11.2. punktā konstatēta tehniska kļūda, kā 

rezultātā nav iespējams piemērot noteikumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Tiek veikti labojumu, lai novērstu tehnisku kļūdu 11.2. punktā. 

Šajā punktā minētā numerācija neatbilst numerācijai saistošajos 

noteikumos. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Projekts šo jomu neskar. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja _______________________________________D.Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre_________________________________________L.Migoviča 

 

 

 


