
                                                                                                                                            

 

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 

 

Ārkārtas sēdes protokols 
Alsungā 

 
13.01.2017.                                                                                                                                             Nr.1                                                                                                    
 
 
Darba kārtībā: 
 

1. LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītājas Līgas Raitumas prezentācija par Biznesa inkubatora stratēģiju 
un līgumu ar Alsungas novada domi. 

2. Vienošanās par sadarbību starp Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju. 

3. Par nekustamo īpašumu ‘’Bunduļi’’ ar kadastra apzīmējumu Nr.62420100105 
4. Par grozījumiem Alsungas novada domes 15.12.2016. sēdes protokollēmumā “Par  pašvaldības aizņēmumu 

Valsts kasē”. 
5. Par grozījumiem Alsungas novada domes  saistošajos noteikumos “Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 
6. Alsungas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšana 2017.gadam. 
7. Pedagogu tarifikāciju apstiprināšana.. 
8. Par dzīvojamo platību pašvaldībā. 
9. Par Maigoņa.Jakovļeva un Sanitas Sīles parādsummu izslēgšanu no pašvaldības budžeta.  
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 
11. Par finansējumu  2017.gada “Žetona vakara” pasākumam. 
 

Novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis: kas ir par šādu darba kārtību ar  vienpadsmit izskatāmiem 
jautājumiem. 

Deputāti vienbalsīgi ar 7 balsīm “Par” apstiprina ārkārtas sēdi ar vienpadsmit  jautājumiem darba kārtībā. 

Novada domes  sēdi sāk plkst. 14.00 un beidz plkst.15.00 

Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis  I.Staņislavčika,  
Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradušies deputāti: D.Martinova, G.Rozentāls. 
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs,  nekustamā īpašuma speciāliste S.Kreičmane,  Finanšu 
nodaļas vadītāja A.Mundiciema, vidusskolas direktore L.Baumane, Izglītības pārvaldes vadītāja A.Vanaga, Attīstības 
nodaļas vadītāja A.Vanaga–Poriķe. 
Sēdē pieaicinātā persona LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja L.Raituma. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 

 



1.# 
LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītājas Līgas Raitumas prezentācija par Biznesa inkubatora 
stratēģiju un līgumu ar Alsungas novada domi 
A.Sokolovskis, L.Raituma 

 

• Klausās: LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītājas Līgas Raitumas prezentāciju par Biznesa inkubatora 
stratēģiju un līgumu ar Alsungas novada domi. 

• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm:  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,   
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 

1. Saskaņot LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) Kuldīgas biznesa inkubatora stratēģiju un noslēgt 
līgumu. 

 

2.# 
Vienošanās par sadarbību starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju 
A.Sokolovskis, A.Vanaga 
 
• Noklausoties  Izglītības  pārvaldes vadītājas A.Vanagas informāciju par  iesniegto vienošanos sadarbībai 

starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Kuldīgas 
starpnovadu organizāciju, 

• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, Z.Vanaga, 
 “Pretī” nav, 
“Atturas”  E.Zvejnieks, E.Goldbergs, A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, 
Dome lemj: 

 Lēmums netiek pieņemts 

 
1. Apstiprināt vienošanos par sadarbību starp  Alsungas novada domi un Latvijas izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrības Kuldīgas starpnovadu organizāciju. Pielikums Nr.1  
 

3.# 
Par nekustamo īpašumu ‘’Bunduļi’’ ar kadastra apzīmējumu Nr.62420100105 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

Alsungas  novada dome ir saņēmusi iesniegumu no Imanta Grundmaņa, personas kods 070362-11750, 
dzīvesvietas adrese: ‘’Bumbieri’’,, Alsungas novadā. 
            Ar Alsungas pagasta padomes sēdes 2010 gada 23.septembra  lēmumu (protokols Nr.15)  tika izbeigtas 
lietošanas tiesības Imantam Grundmanim uz zemes gabalu 14.84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 62420100105 
„Bunduļi”, Alsungas novads.    

Saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta piektās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 
zemesgrāmatās ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi. 
            Ar Alsungas pagasta padomes sēdes 2011.gada 27.novembra lēmumu (protokols Nr.13) zemes gabals ar 
kadastra apzīmējumu 62420100105 piekritīgs pašvaldībai.. 



            Imants Grundmanis ir iesniedzis iesniegumu no 30.12.2016 par atteikšanos no nomas tiesībām no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 62420100105 „Bunduļi’’ Alsungas  novadā. Uz zemes gabala dabā neatrodas ēkas. 

• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1. Izbeigt zemes nomas līgumu Nr.12/2011  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 62420100105 

   

4.# 
Par grozījumiem Alsungas novada domes 15.12.2016. sēdes protokollēmumā “Par  pašvaldības 
aizņēmumu Valsts kasē” 
A.Sokolovskis, A.Mundiciema 
 

            Sakarā ar to, ka nepieciešams iegādāties jaunu pasažieru autobusu pašvaldības pamatfunkcijas- skolēnu 
pārvadāšanas- nodrošināšanai, kā arī, pamatojoties uz Alsungas novada domes 2016.gada 29.decembra Iepirkuma 
līgumu par autotransporta piegādi Nr. 29.12.2016/11, Iepirkuma ID Nr. AND 2016/5, autobusa iegādes summa ir (Euro 
50330.58 bez PVN plus PVN  21%  Euro 10569.42)   Euro 60900.00 (Sešdesmit tūkstoši deviņi simti euro 00 eurocenti. 

• Pamatojoties uz LR Finanšu Ministrijas noteikumiem par Pašvaldību aizdevumu mērķiem 2017.gadam, 9. 
punktu, pašvaldībām 2017.gadā ir tiesības ņemt aizņēmumu Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai 
nepieciešamā transporta iegādei ar maksimālo aizņēmuma atmaksas termiņu  7 gadi. 

• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

       1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības autonomās funkcijas- skolēnu pāŗvadāšanas- nodrošināšanai 
nepieciešamā autobusa iegādei  Euro 60900.00 (Sešdesmit tūkstoši deviņi simti euro 00 eurocentus) uz 7 (septiņiem) 
gadiem ar mainīgo procentu likmi ar likmes maiņu 1(vienu) reizi gadā. 
       2. Aizņēmuma pamatsummas  atmaksas pirmais mēnesis- 2017.gada aprīlis. 

 
5.# 
Par grozījumiem Alsungas novada domes  saistošajos noteikumos “Alsungas novada pašvaldības 
Nolikums” 

A.Sokolovskis, V.Zingberga 

MK 27.08.2013. noteikumu Nr.649 "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 
"Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""-normatīvais  akts vairs nav aktīvs, 

• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt 13.01.2017.saistošo noteikumu projektu Nr.1/2017 “Par grozījumiem  Alsungas novada domes 20.03. 
2014. saistošajos noteikumos  Nr.2/2014 ”Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 

 

 



 

 

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  
 2014. gada 20.marta sēdes protokollēmumu 

 Nr.4#13 
 

 

Saistošie noteikumi  

Alsungā 
 
2017.gada 13.janvārī                                                                                                                       Nr.1/2017            
 

Grozījums   
Alsungas novada domes 2014. gada 20.marta saistošajos noteikumos 

  Nr.2/2014 ”Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 
 

    Izdoti saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām “  
                                                                                            21.panta pirmās daļas pirmo punktu un  24.pantu 

 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 „Alsungas novada 
pašvaldības Nolikums” šādus grozījumus: 

1.1.Izslēgt saistošo noteikumu 4.6 apakšpunktu “Komisija Būvju pieņemšanai ekspluatācijā”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs______________________________________________A.Sokolovskis 

 

 

 

 

 

 



6.# 

Alsungas novada pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšana 2017.gadam 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema, A.Rudzīte, V.Dunajevs, V.Zingberga 

Saskaņā ar: 

• Alsungas novada domes  20.03.2014. saistošiem noteikumiem Nr.2/2014”Alsungas novada 
pašvaldības Nolikums” sadaļu “Pašvaldības institūcija”; 

• Alsungas novada domes (pašvaldības) darba samaksas un sociālo garantiju Nolikumu (grozīti 
16.06.2016. ptotokollēmumu Nr.6#6); 

• Finanšu nodaļas iesniegto amatu saraksta projektu 2017.gadam, 13.01.2017. sēdes apvienoto 
komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt amatu sarakstu 2017.gadam Alsungas novada pašvaldībā (Pielikums Nr.2). 
     

              
7.# 
 Pedagogu tarifikāciju apstiprināšana  
A.Sokolovskis, L.Baumane 

 

Saskaņā ar: 

• pašvaldības finansējumu Alsungas vidusskolas pamatizglītības un  vispārējās vidējās izglītības pedagogu 
tarifikācijas sarakstu Nr. 10; 

• Interešu izglītības mērķdotācija Alsungas  vidusskolas interešu izglītības pedagogu tarifikācija Nr.11; 
• Finansējumu Valsts budžeta mērķdotāciju pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 

tarifikācijā Nr.8,9, 
• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt  pašvaldības finansējumu Alsungas vidusskolas pamatizglītības un  vispārējās vidējās izglītības 
pedagogu tarifikācijai  Nr. 10 (Pielikums); 

2. Pieņemt zināšanai Valsts budžeta mērķdotāciju pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 
tarifikācijā Nr.8,Nr.9 (Pielikums) ; 

3. Pieņemt zināšanai Interešu izglītības mērķdotāciju Alsungas  vidusskolas interešu izglītībai pedagogu 
tarifikācijai Nr.11.(Pielikums ). 

 
 
 
 
 
 
 
 



8.# 
Par dzīvojamo platību pašvaldībā 
A.Sokolovskis,V.Dunajevs, V.Zingberga 

 

Saskaņā ar: 
• Likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu Likuma uzdevums-Šis likums reglamentē dzīvojamo telpu (turpmāk 

arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās 
attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu tiesības un pienākumus, reglamentē 
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; 

• Pašvaldības  reģistru par dzīvojamo telpu iedales rindu; 
• Mārtiņa Ērika Sokolovska iesniegumu (2016.gada decembris) par uzņemšanu rindā uz apdzīvojamās 

platības iedali, 
• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
1. Ar 16.01.2017. iedalīt dzīvojamo platību Jānim Kārkliņam p/k 110592-11798 Aizputes ielā 8 dz 2, Alsungā. 

Ģimenē 4 cilvēki.  
2. Uzņemt rindā uz apdzīvojamās platības iedali Alsungas pašvaldībā Mārtiņu Ēriku Sokolovski p/k310396-11776. 

Ģimenē 1 cilvēks 
 

 
9.# 
Par Maigoņa Jakovļeva un Sanitas Sīles parādsummu izslēgšanu no pašvaldības budžeta 
A.Sokolovskis, J.Gulbis, A.Mundiciema 
 
   

Saskaņā ar: 

• Administratīvās komisijas sekretāra J.Gulbja iesniegumu par lietvedībā esošu lietu Maigonim Jakovļevam 
personas kods 121063-11762, dzīvojošs līdz 15.12.2016. “Dzelzceļa mājā”, 

• Maigonis Jakovļevs sodīts ar naudas sodu 15,65 euro un 15.12.2016. miris, nenomaksājot naudas sodu. 
• Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas dokumentu par M.Jakovļeva īres un komunālo maksājumu 

178.00 euro un nesamaksāto zemes nodokļa 1,32 euro parādsummām; 
• Sanitai Sīlei par ēkas un nekustamā īpašuma nodokliem parādsummas 3,58 euro un 4,06 euro. Viņa mirusi 

09.05.2016.; 
• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1. Finanšu nodaļai izslēgt  Alsungas novada domes Administratīvās komisijas Maigonim Jakovļevam uzlikto 
administratīvo sodu  15.65 euro no debitoru parādiem un Domes bilances.  Sodītā persona Maigonis Jakovļevs 
personas kods 121063-11762 miris 15.12.2016..  

2. Finanšu nodaļai izslēgt  Maigoņa Jakovļeva parādu par īri un komunālajiem maksājumiem  178.00 euro  un 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,32 euro no debitoru parādiem un Domes bilances.  Maigonis Jakovļevs 
personas kods 121063-11762 miris 15.12.2016.. Pielikumā: Debitoru parāda dokumenti. 

3. Finanšu nodaļai izslēgt  Sanitas Sīles personas kods 210480-12469 parādu par ēkas un nekustamā īpašuma 
nodokļiem 3,58 euro un 4,06  euro no debitoru parādiem un Domes bilances.  Sanita Sīle mirusi 09.05.2016. . 

 



10.# 
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane, V.Zingberga 
 
      Saskaņā ar: 

• likumu “Par  nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (2) 
Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā 
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā 
īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai 
nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis,I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1. Samazināt 2017.g. nekustamā īpašuma nodokli 50% politiski represētām  personām: 
1.1. Ausmai Caunei   par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 
1.2. Emīlijai Gūtmanei par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 
1.3. Ivaram Lavrovam par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 

 

11.# 
Par finansējumu  2017.gada “Žetona vakara” pasākumam 
A.Sokolovskis, A.Mundiciema, L.Baumane 

Saskaņā ar: 
• Alsungas vidusskolas 12.klases  audzinātajas A.Verbeles iesniegumu par muzikantu apmaksu  Žetona 

vakara pasākumam; 
• Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: “Iesaku priekšlikumu par atbalstu  finansiālā veidā muzikantu 

apmaksai skolas Žetonu vakaram. Lēmumu pieņemt domes sēdē. 
• 13.01.2017. sēdes apvienoto komiteju sēdes atzinums, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Goldbergs,A.Kaminskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 

1. Alsungas vidusskolas direktorei iekļaut budžeta tāmē 2017.gadam Žetona  vakara apmaksu 233,00 
euro+VSAA 54,96 euro=kopā 287,96 euro. 

 
 
 
Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis 17.01.2017. 
Kancelejas vadītāja V.Zingberga     17.01.2017. 
 

 

 

 

 

 


