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Darba kārtībā: 
 

1. Papildinājumi zemes nomas līgumā par zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām.   
2. Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē. 
3. Par deputāta Grigorija Rozentāla  iesniegumu. 

 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis: ārkārtas novada domes sēde sasaukta pēc manas iniciatīvas un papildus 
darba kārtībā pievienots deputāta G.Rozentāla iesniegums. Kas par šādu darba kārtību: 
 
Deputāti vienbalsīgi ar 6 deputātu balsīm nobalso par  trīs  jautājumu apstiprināšanu 28.04.207. ārkārtas sēdē.   
 
Novada domes  sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst.15.30 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis (ierodas pie Darba kārtības otrā 
punkta), G.Rozentāls, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga  
Sēdē nav ieradušies deputāti:  E.Zvejnieks, E.Goldbergs 
Sēdē pieaicinātie A.Mundiciema-Finanšu nodaļas vadītāja, S.Kreičmane nekustamā īpašuma speciāliste, 
V.Dunajevs- novada domes izpilddirektors  nav ieradušies. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 
 
 
 
 

 

 

 



1. # 
Papildinājumi zemes nomas līgumā par zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām  

A.Sokolovskis   
 

Alsungas novada domē 2017. gada 23.martā,  ir saņemts Rolanda Veisa, p.k. 190181-12861, deklarētā 
adrese ‘’Eglenieki’’ Alsungas novadā iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemi uz 10 gadiem 0,14 ha platībā ar apbūves 
tiesībām uz nomnieka vārda, projektam ‘’Tējnīca’’ u.c izklaides un kultūras pasākumiem Alsungas novada domes 
piederošajā nekustamajā īpašumā Skolas iela 11A, Alsungā, Alsungas novadā, kadastra Nr.62420080371.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas 
zemes nomu” III daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma 22. pantu, kā arī to, ka, pēc paziņojuma izlikšanas par īpašuma nomu Alsungas novada domes 
ēkā, nav pieteikušies citi pretendenti, kā arī pamatojoties uz Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 13.04.2017. 
sēdes deputātu atzinumu, kā arī uz 20.04.2017. novada domes sēdes protokollēmumu Nr.6#2 “Par pašvaldības zemes 
nomu ar apbūves tiesībām”, 
atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, ,J.Gulbis, D.Martinova, G.Rozentāls,I.Staņislavčika,  
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav,  
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  

 
 

   1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes 20.aprīļa sēdes protokola darba kārtības otrā punkta lēmumā 6#2 “Par 
pašvaldības zemes nomu ar apbūves tiesībām” Apbūves tiesību līgumā, 2.sadaļā Līguma termiņš, 2.1.punktu 
izsakot šādā redakcijā: 

        2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts līdz 2027.gada 31.decembrim. 
 
 

2. Papildināt līguma 8.punkta sadaļu “Līguma sevišķie noteikumi” ar 8.4. punktu šādā redakcijā:   
 

      8.4. Puses vienojās, ka Līguma parakstīšanas  brīdī Zemes gabala uzmērīšana netiek veikta un tiesiskais pamats   
Zemesgabala robežu noteikšanai ir šī  līguma grafiskais pielikums. 

 
 

 
 

        2.# 
Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē 

A.Sokolovskis  
 
    Alsungas novada domē 2017. gada 29.martā,  ir saņemts Ditas Danosas , p.k. 120873-12750  iesniegumi ar 
lūgumu iegādāties nekustamos īpašumus ’’Almāle1’’ Almāle2’’un Upes iela 6 (Sporta zāle). 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes apvienoto komiteju 13.04.2017. sēdes deputātu atzinumu, kā arī 
20.04.2017.sēdes protokollēmuma 6#8 punktu “Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē”,  

Novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis ierosina  novada domes 28.04.2017. sēdes lēmumprojekta Darba 
kartības Nr.8#2 punktā “Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē” nolēmuma otro punktu izteikt  
papildinātā redakcijā: Alsungas  novada administrācijas vadītājam (izpilddirektoram) organizēt pārrunas par ēku 
Almāle1 un Almāle2  īrniekiem par dzīvokļu (ēkās) iespējamo atbrīvošanu, ja tiek nodrošināti ar īrniekeim pieņemamu 
dzīvojamo platību. 
atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, G.Rozentāls, 
I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav,  
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  



 
1. Atcelt 20.04.2017. sēdes protokollēmuma Nr.6#8 ”Par pašvaldību nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē”  

punktus  Nr.1 un Nr.2. 
2. Alsungas  novada administrācijas vadītājam (izpilddirektoram) organizēt pārrunas par ēku Almāle1 un Almāle2  

īrniekiem par dzīvokļu (ēkās) iespējamo atbrīvošanu, nodrošinot ar dzīvojamo platību. 
2. Alsungas  novada administrācijas vadītājam (izpilddirektoram) organizēt pārrunas par ēku Almāle1 un Almāle2  

īrniekiem par dzīvokļu (ēkās) iespējamo atbrīvošanu, ja tiek nodrošināti īrnieki ar pieņemamu dzīvojamo 
platību.  

3. Pēc pārrunu veikšanas ar īrniekiem ēkās Almāle1 un Almāle2 informēt novada domi par rezultātiem un 
dzīvokļu atbrīvošanas iespējām. 

4. Līdz apstākļu noskaidrošanai par nekustamo īpašumu Almāle1 un Almāle2  pārdošanas iespējām atlikt  
nekustamo īpašumu pārdošanas organizēšanu. 

5. Pēc  apstākļu noskaidrošanas par ēku Almāle1 un Almāle2  pārdošanas juridiskajām iespējām atkārtoti skatīt  
jautājumu domes sēdē. 

           
 
3.# 
Par deputāta Grigorija Rozentāla  iesniegumu 

A.Sokolovskis, G.Rozentāls 
 
         Saskaņā ar : 

• deputāta Grigorija Rozentāla iesniegumu 28.04.2017.  par atbrīvošanu no novada domes Iepirkumu 
komisijas pienākumu pildīšanas, izslēdzot no komisijas sastāva; 

• Alsungas novada domes 11.07.2013. sēdes protokollēmumu Nr.13#4 “Alsungas novada  pašvaldības 
Nolikums un 28.11.2013.sēdes protokollēmumu Nr.22#2””Par grozījumiem novada domes  Iepirkumu 
komisijas sastāvā”, 

• Alsungas novada domes  20.03.2014.  saistošo noteikumu Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības 
Nolikums” 4.3.puktu “pašvaldības Iepirkumu, Konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, pamatlīdzekļu 
norakstīšanas, Izsoles komisija”, 

• Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis ierosina  28.04.2017. sēdes darba kārtības  trešā punkta 
lēmumprojekta pirmajā punktā veikt 29.aprīļa nomaiņu uz 28.aprīli. 

atklāti  balsojot ar  deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis D.Martinova, A.Kaminskis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav,  
“Pretī” nav, 
Balsošanā nepiedalās: G.Rozentāls, 
Dome nolemj:  
 

1. Ar 29.04.2017. izslēgt no Alsungas novada domes pašvaldības Iepirkumu, Konkursu, pamatlīdzekļu 
novērtēšanas, pamatlīdzekļu norakstīšanas, Izsoles komisijas sastāva locekli  Grigoriju Rozentālu. 

1.  Ar 28.04.2017. izslēgt no Alsungas novada domes pašvaldības Iepirkumu, Konkursu, pamatlīdzekļu 
novērtēšanas, pamatlīdzekļu norakstīšanas, Izsoles komisijas sastāva locekli  Grigoriju Rozentālu. 

 
 
Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 28.04.2017. 
Kancelejas vadītāja V.Zingberga 28.04.2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 


