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ĀRKĀRTAS SĒDES  
Protokols  

Alsungas novadā 

 
 
2016. gada 3.novembrī                                                                                                                  Nr.13 
 
 
 
Darba kārtībā: 
 

1. Par nekustāmā īpašuma “Mežniecība” Alsungas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma 
noslēgšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu. 
3. Par Alsungas novada Sociālā dienesta 3.11.2016. nolēmumu. 

 
 
 
Novada domes  ārkārtas sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst.15.30 
Sēdē ieradušies deputāti:  E.Zvejnieks, A.Sokolovskis, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis.   
Sēdē nav ieradušies deputāti: E.Goldbergs G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga 
Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste S.Kreičmane. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja vietnieks E.Zvejnieks. 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. # 
Par nekustamā īpašuma’’ Mežniecība’’ Alsungas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 
līguma noslēgšanu 

E.Zvejnieks, S.Kreičmane 
 
           Alsungas dome 2014.gada 28.augustā pieņēma lēmumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma Mežniecība 
nodošanu atsavināšanai, pēc vairākām izsolēm atzīšanu par nenotikušām  Alsungas novada dome 2016. gada 28. 
janvārī nolēma atkārtoti nodot atsavināšanai  un 2016. gada 22. septembrī, veicot  nekustamā īpašuma ‘’Mežniecība‘’ 
pārvērtēšanu,  ar kuru nolēma atsavināt Alsungas novada domei piederošu nekustamo īpašumu Mežniecība, 
Alsungas novadā kadastra Nr.62420090332 . 
Nekustamais īpašums „Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

• administratīvā kantora ēka (kadastra apzīmējums 62420090332 001) ar mājas kopējo platību 520.00 m2,  
• saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 003) ar kopējo platību 212.50 m2,  
• palīgceltne- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
• palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
• palīgceltne- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha pirts, nojume (kadastra apzīmējums 62420090230 001) ar mājas 
kopējo platību 54.70 m2 un apstiprināja nekustamā īpašuma trešās izsoles sākumcenu 11500 EUR (vienpadsmit 
tūkstoši pieci simti euro) apmērā un izsoles noteikumus (turpmāk - Izsoles noteikumi). 
Nekustamā īpašuma izsolē 2016.gada 31.oktobrī plkst.15.00 Alsungas novada domes telpās Pils iela 1, Alsunga, 
Alsungas novadā, piedalījās 1 (viens) pretendents – Dita Danosa, personas kods120873-12750.  saskaņā ar izsoles 
noteikumiem, ja uz izsoli ieradies viens pretendents (7.8.punkts) notiek solīšana un izsolāmo objektu piedāvā 
iegādāties  vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu ko veido izsoles sākumcena  kas tiek paaugstināta par vienu 
soli un saskaņā ar to par izsoles uzvarētāju kļuva izsoles dalībniece Dita Danosa, personas kods  120873-12750 
(turpmāk - Izsoles uzvarētājs), kurš nekustamo īpašumu nosolīja par 12000,00 EUR (divpadsmit tūkstoši euro). 
Izsoles uzvarētājs līdz izsolei samaksāja nodrošinājumu par piedalīšanos nekustamā īpašuma ‘’Mežniecība’’ 
Alsungas novadā, izsolē 1150 EUR (viens tūkstotis simtu piecdesmit) apmērā. 
       Saskaņā ar Izsoles noteikumu 9.2.apakšpunktu, Izsoles uzvarētājam jāiemaksā pirkuma maksa, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājumu (1150 EUR), divu nedēļu laikā no izziņas saņemšanas (izziņa izsniegta 31.10.2016) – 
10850 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit  euro) apmērā. 
Izsoles uzvarētājs 2016.gada 1. novembrī samaksāja atlikušo nekustamā īpašuma Mežniecība, Alsungas novadā, 
pirkuma maksas daļu 10850 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit  euro) apmērā. 
      Līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 8.2.apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma Mežniecība 
Alsungas novadā, kadastra Nr.62420090332 izsoles rezultātus. 
       Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  34.panta otro 
daļu, 36.panta pirmo daļu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par“ A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav 
dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt 2016.gada 31. oktobrī notikušās nekustamā īpašuma ‘’Mežniecība’’ Alsungas novadā, kadastra 
Nr.62420090332 izsoles rezultātus. 

2. Slēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvārētāju Ditu Danosu personas kods 120873-12750 ne vēlāk kā septiņu 
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas . 

3. Šis lēmums zaudē spēku, ja Dita Danosas, personas kods 120873-12750 vainas dēļ lēmuma 2.punktā 
minētais nekustamā īpašuma pirkuma līgums netiek noslēgts. 

 
 

 
 
 



2. # 
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu 

E.Zvejnieks, S.Kreičmane 
 
 
    Saskaņā ar Ditas Danosas personas kods 120873-12750, dzīvojoša Pulkveža briež ielā, 7-405 A, Rīga 
iesniegumu (31.10.2016.), kur lūdz mainīt nekustamam īpašumam ‘’Mežniecība’’ nosaukumu un adresi. 
   Saskaņā ar Adresācijas noteikumiem Nr.698, izdoti 2015. gada 8 .decembrī, Administratīvo teritoriju un apdzīvotu 
vietu likuma 14. panta ceturtā daļa nosaka, ka apstiprinātie nosaukumi novada pagastā nedrīkst atkārtoties, un tiem 
jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām par vietu un nosaukumu veidošanu, un lietošanu.  
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par“A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav 
dome nolemj: 
 

1. Mainīt nekustamam īpašumam nosaukumu ar kadastra Nr.62420090332 no ‘’Mežniecība’’ Alsungas novadā uz 
‘’Almāles muiža’’ Alsungas novadā. 

2. Mainīt adresi no ‘’Mežniecība’’ Almāle, Alsungas novadā uz ‘Almāles muiža‘’, Almāle, Alsungas novadā, LV-3306 
(adreses klasifikatora kods 106282035) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62420090332 un uz tā esošām 
ēkām ar kadastra   apzīmējumu 62420090332001; 62420090332003. 

     Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090332 pārējām esošām ēkām nosakām adresi ‘’Almāles muiža‘’ 
Almāle, Alsungas novads, LV-3306 ēkām ar kadastra apzīmējumu 62420090332002, 62420090332004, 
62420090332005. 

 
 
 

3. # 
Par Alsungas novada Sociālā dienesta 3.11.2016. nolēmumu 

E.Zvejnieks, M.Baumane 
 

Ņemot vērā Alsungas novada Sociālā dienesta vadītājas izvērtējumu sakarā ar Grietas Āboliņas iesniegtiem 
dokumentiem par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz MK 21.04.2008.noteikumiem Nr. 288 „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” un MK 27.05.2003. noteikumiem Nr. 275 „Sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 
pašvaldības budžeta” 6.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, atbilstoši finansiālajām iespējām var noteikt klientam 
labvēlīgu samaksas kārtību par pakalpojumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par“A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, D.Martinova, J.Gulbis, A.Kaminskis,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav 
dome nolemj: 
 
1. Pieņemt zināšanai Alsungas novada Sociālā dienesta 03.11.2016. vēstuli  Nr.2.4./89  par nolēmumu: 

1.1. Piešķirt, Grietai Āboliņai personas kods 261127-11794, deklarētā dzīves vietas adrese Līvānu ielā 1, 
Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
SIA “Pansionāts Rokaiži” 

1.2. Samaksu par pakalpojumu veikt Alsungas novada domei, savstarpēji vienojoties par izmaksu segšanas 
kārtību un slēdzot līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju Aizputes novada pašvaldības pansionāta SIA 
“Pansionāts Rokaiži”. 

 
 
Priekšsēdētāja vietnieks E.Zvejnieks  7.11.2016. 
Sēdi protokolēja kancelejas vadītāja V.Zingberga 4.11.2016. 



 


