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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                           

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 

2019. gada 17. janvāris                                                                      Nr. 1 

 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam. 

2. Par zemes nomu. 

3. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu. 

4. Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar Latvijas Samariešu apvienību. 

5. Par AS “Latvenergo” ieceri vēja elektrostaciju būvniecībai Alsungas novadā. 

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 

8. Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 16.30 
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, 

Māra Rozentāle, Ainars Macpans.  

Nav ieradušies attaisnotu iemeslu dēļ deputāti: Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Inga 

Bredovska. 

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

Santa Kreičmane, Kultūras nama vadītāja Annija Macpane, Izglītības pārvaldes vadītāja Aīda 

Vanaga, pašvaldības policijas vecākā inspektore Agita Altmane, dzimtsarakstu speciāliste 

Ināra Staņislavčika. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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1.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona 02.01.2019. vēstuli Nr. 2-5.5/1/19  “Par 

pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam”, kurā minēts, ka saskaņā ar savstarpēji 

noslēgtajiem līgumiem starp Kurzemes plānošanas reģionu (turpmāk KPR) un pašvaldībām 

par dotācijas piešķiršanu plānošanas reģionam, KPR administrācija vēlas pateikties Jums par 

KPR piešķirto finansējumu 2018.gadā, kas ļāva piesaistīt tās darbības nodrošināšanai 

papildus cilvēkresursus.  

2018.gadā pašvaldību piešķirtais finansējums sniedza atbalstu KPR Administrācijas 

kapacitātes celšanai,  līdzfinansējot esošos un piesaistot jaunus cilvēkresursus darbam ar 

jaunu projekta ideju izstrādi un ārvalstu finanšu līdzekļu piesaisti Kurzemes reģiona attīstībai, 

kā arī nodrošinot reģiona viedokļu pārstāvību ārvalstu finanšu līdzekļu programmu 

uzraudzības komitejās, aizstāvot visus no Kurzemes reģiona iesniegtos projektus vai projektu 

idejas. Atbalsts sniegts arī KPR Attīstības padomes kopējās kapacitātes stiprināšanā, 

organizējot labās prakses apguves braucienu, kura laikā padomes locekļiem bija iespēja 

iepazīt dažādas prakses un iegūt vērtīgu informāciju turpmākajam darbam. 

Papildus informācija par paveikto, pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, 

tiks sniegta 2019.gada pirmajā sēdē.  

Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 17.
1
panta 1.daļas 3. punktu, lūdzam 

pašvaldībām izskatīt domes sēdē jautājumu par līdzfinansējuma 1500.00 EUR apmērā 

piešķiršanu plānošanas reģionam 2019.gadam un informēt KPR administrāciju par pieņemto 

lēmumu, nosūtot sēdes protokola izrakstu. Pašvaldību līdzfinansējuma izlietojuma mērķis tiek 

saglabāts nemainīgs, un līdzīgi kā iepriekšējos gados, tas tiks novirzīts Administrācijas 

kapacitātes stiprināšanai, kā arī labās prakses apgūšanas brauciena organizēšanai, kas tiek 

plānots 2019.gada pavasarī.  

Pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona 27.11.2017. vēstuli Nr. 2-5.5/182/17 

“Par pašvaldību dotāciju plānošanas reģionam” un Reģionālās attīstības likuma 17 
1
.panta 

1.daļas 3. punktu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 10.01.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt 2019. gadā Administrācijas kapacitātes stiprināšanai pašvaldības līdzfinansējumu 

Kurzemes plānošanas reģionam 800,00 euro.  

2. Iekļaut budžetā 400,00 euro labās prakses apgūšanas braucienam. 
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2.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 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, [..], personas kods [..], dzīvo [..], Alsunga, Alsungas 

novads, [..], personas kods [..], dzīvo [..], Alsunga, Alsungas novads, [..], personas kods [..], 

“[..]” Alsungas novads iesniegumiem: 

Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienotā komitejas 10.01.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 01.01.2019. pagarināt nomas līgumu (N-16/2014) līdz 31.12.2023. ar [..], personas 

kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420040191 - 1.0 ha (lauksaimniecības 

vajadzībām), nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, 

bet ne mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN).  

2. Ar 01.01.2019. pagarināt nomas līgumu (N-8/2014) līdz 31.12.2023. ar [..], personas 

kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420080400 - 0.05 ha un 62420080398 

- 0.30 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes 

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

3. Ar 01.01.2019. pagarināt nomas līgumu ( N-3/2014) līdz 31.12.2023. ar [..], personas 

kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu “Vecais 

dzelsceļš” ar kadastra apzīmējumu 62420080382 - 0.10 ha (mazdārziņa vajadzībām), 

nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk 

kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

4. Ar 01.01.2019 pagarināt nomas līgumu ( N-6/2014) līdz 31.12.2023. ar [..], personas 

kods [..], dzīvojoša [..], Alsungas novads, par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar 

kadastra apzīmējumu 62420080407 - 1.3ha (lauksaimniecības vajadzībām), nosakot 

nomas maksu 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 20 

EUR/ha (bez PVN).  
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3.# 

Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu 

D. Kalniņa 

Pamatojoties uz Darba likuma 149., 150. pantu un 151. panta 1. daļas 1. punktu, 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. un 42. 

pantu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienotā komitejas 10.01.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piešķirt domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 

nostrādāto laiku no 21.06.2018. līdz 20.06.2019.: 

1) vienu kalendāro nedēļu no 06.03.2019. līdz 12.03.2019.; 

2) vienu kalendāro nedēļu no 20.03.2019. līdz 26.03.2019. 

 

4.# 

Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar Latvijas Samariešu apvienību 

D. Kalniņa, M. Baumane 

2018. gada Alsungas novada domes sēdē tika apstiprināts Alsungas novada domes 

deleģēšanas līgums ar “Biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” uz vienu gadu līdz 

28.02.2019. Izvērtējot deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildes kvalitāti un 

ekonomiskumu, tai skaitā aprūpes izdevumu izmaksu cenas pansionātos, Sociālā dienesta 

vadītāja M. Baumane rosina pagarināt deleģēšanas līgumu uz trīs gadiem. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta 2. daļu, Finanšu 

saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā 

komitejas 10.01.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt noslēgto deleģēšanas līgumu ar “Biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” 

līdz 28.02.2022. 

2. Nosūtīt deleģēšanas līgumu un vienošanos par tā pagarināšanu saskaņošanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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5.# 

Par AS “Latvenergo” ieceri vēja elektrostaciju būvniecībai Alsungas novadā 

D. Kalniņa 

07.01.2019. saņemta vēstule no AS “Latvenergo” par ieceri vēja elektrostaciju 

būvniecībai Alsungas novadā. Šajā vēstulē un tās pielikumos sniegtā informācija attiecībā uz 

VES jaudu, skaitu un to izvietojumu atbilst visām Komerclikuma 19.pantā  minētajām 

Komercnoslēpuma pazīmēm - tā ir AS "Latvenergo" informācija, kas nav publiski pieejama 

un tās nokļūšana trešo personu rīcībā var nodarīt kaitējumu AS "Latvenergo" un tādēļ to 

aizsargā no nokļūšanas trešo personu rīcībā. Pamatojoties uz Komerclikuma 19.pantu, šai 

vēstulē un tai pievienotajos pielikumos norādītā informācija par VES, AS "Latvenergo" mērķi 

un iespējamie darījumi ir komercnoslēpums, kas nav izpaužams trešajām personām.  

Pamatojoties uz Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.01.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 4 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Ainars Macpans, 

 Ar vienu deputātu balsi “Atturas”  Māra Rozentāle, 

Ar vienu deputātu balsi “Pretī”  Grigorijs Rozentāls, 

Dome nolemj: 

Neatbalstīt AS “Latvenergo” konceptuālo ieceri vēja elektrostaciju būvniecībai 

Alsungas novadā. 

 

6.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2019.gada 10.janvarī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/35) Alsungas novada domē saņemts [..], 

dzīvojošas [..], Alsunga, Alsungas novads, 10.01.2019. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: zeme un ēkas [..], Alsungas novadā, kadastra 

Nr. [..] - 40.0 ha platībā. Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200989. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

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 vismaz piecus gadus, 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. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 
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otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5. panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, 

ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek 

izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - 

Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto 

dokumentu iesniegšanas. 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 2006. gada 

20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 

normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi [..] ar kadastra Nr. [..] - 40.00 ha platībā. 

 

7.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Saņemts [..], p.k. [..], adrese: [..], Alsungas novads, iesniegums (saņemts pašvaldībā 

2019. gada 10. janvarī, Nr. 2.1.17/36) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta 

izstrādi zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu [..] - 16.70 ha kopplatībā sadalot zemes 

vienību divās daļās. 

Saskaņā ar Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 34, nekustamais īpašums 

[..], kadastra numurs [..], sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] - 16.70 ha. 

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Lindai Milsterei. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, minēto 

nekustamo īpašumu lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai, nekustamajam 

īpašumam [..], kadastra numurs [..], noteikta plānotā (atļautā) izmantošana – meliorētā 

lauksaimniecības zeme un saimniecisko mežu teritorija.  

Lauku apbūves teritorijā, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība lauksaimniecības 

zemei – 0.5 ha un meža zemei - 2.00 ha. 

Nekustamajā īpašumā [..],  zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..], sakaņā ar robežu 

plānu, ir  noteiktas  aizsargjoslas:  

- servitūta ceļš - 0.2km; 

-  gar elektrisko tīklu līnijām - 0.1 ha; 

- gar elektrisko tīklu līnijām-0.1 ha; 
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Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 3. punkts nosaka zemes ierīcības 

projekta nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, bet 7. panta 1. 

punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu.  

 

Pamatojoties uz: 

- Administratīvā procesa likuma 67.pantu; 

- Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu;  

- Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu;  

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

izstrādes noteikumi” 11.2 un 11.5. apakšpunktiem, 13. punktu, 

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta nekustama īpašuma [..], kadastra apzīmējumu 

[..] saskaņā ar zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums Nr. 1).  

3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Alsungas novada 

domē.  

4. Nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu nekustamā īpašuma īpašniecei [..] (adrese: [..]”, 

Alsungas novads, LV-3306). Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās 

daļas 4. punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas 

pieejamības informāciju. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 

adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un otro 

daļu administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas 

iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

76.panta otrajai daļai administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas 

Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401)viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas.  
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PIELIKUMS Nr.1 

 
Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi nekustamam īpašumam [..]zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai 

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 

2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, 

Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496 

“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumus Nr. 

558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Alsungas novada teritorijas 

plānojumu.  

 

1. Projekta robežas. 

 

1.1.Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma [..], kadastra 

apzīmējums [..]- 16.70 ha kopplatībā, zemes gabalu robežām.  

 

2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai, noteikta plānotā 

(atļautā) izmantošana nekustamajam īpašumam [..]”, zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu [..] – meliorētā lauksaimniecības  zeme un saimniecisko mežu teritorija, 

minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība 0.50 ha.  

 

3. Projekta mērķis. 

3.1. Zemes gabala sadalīšana divās daļās. Pirmā daļa ar aptuveno platību - 15.2 ha, 

otrā daļa ar aptuveno platību 1.50 ha. Zemes gabala platības uzmērot var tikt 

precizētas. (Saskaņā ar pielikumu Nr. 2)  

3.2. Precizēt apgrūtinājumus saskaņā ar Teritorijas plānojumu, robežplānu un 

esošajiem apgrūtinājumiem projektējamā teritorijā.  

 

4. Projekta veidošanas nosacījumi.  

4.1. Robežas saskaņā ar darba uzdevuma grafisko shēmu. 

4.2. Citi nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

5. Projekta izstrādei nepieciešamie dati un dokumenti.  

5.1. Alsungas novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.  

5.2. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei.  

5.3. Grafiskā daļa – projekta risinājums uz robežplāna, ietverot īpašumu pārkārtošanas 

robežu uz Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LAS-2000,5 izstrādāta, augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna pamatnes ar mēroga noteiktību 1:500 ar 

iekļautu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju. 

 5.4. Alsungas novada teritorijas plānojums.  

5.5. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju - ja tādi atrodas zemes 

ierīcības projekta teritorijā (skat. 6.3. un 6.4.2. apakšpunktus), izsniegtie nosacījumi 

zemes ierīcības projekta izstrādei. 
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5.6. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju (skat. 6.4. punktu) 

atzinumi/skaņojumi zemes ierīcības projekta izstrādes atbilstībai normatīvajiem 

aktiem.  

5.7. Citas prasības atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 

505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 

6. Projekta izstrāde.  

6.1. Projekta izstrādātājs saņem nosacījumus no inženierkomunikāciju turētājiem, 

kuru komunikācijas atrodas projekta teritorijā.  

6.2. Projekta izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtējumus, nosacījumus 

un:  

6.2.1. ja nepieciešams, ierosina Alsungas novada domei precizēt Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumus; 

 6.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:  

6.2.2.1. noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

6.2.2.2. saskaņo ar personām, kuru intereses skar projekta risinājumi (t.sk. ar 

kopīpašniekiem, ja tādi ir);  

6.3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiek iesniegts:  

6.3.1. saskaņošanai - zemes ierīcības projekta teritorijā esošo 

inženierkomunikāciju turētājiem;  

6.3.2. saskaņošanai - citās valsts institūcijās, kuru intereses (atbilstoši 

Aizsargjoslu likumam un teritorijas plānojumam) skar projekta risinājumi;  

6.3.3. reģistrēšanai - Alsungas novada pašvaldības topogrāfisko datu bāzes 

uzturētājam - SIA “Topo dati”.  

6.4. Projekta lietu izstrādātājs iesniedz apstiprināšanai Alsungas novada domē. 

 

7. Projekta sastāvs un prasības projekta noformēšanai.  

7.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31. - 46. punktiem.  

7.2. Digitālais grafiskais materiāls *.dgn vai *.dwg formātā.  
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8.# 

Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3. panta 7. daļā noteikto, pašvaldību institūcijas pārskata amatpersonām 

(darbiniekiem) noteikto atlīdzību, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes 

principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, 

produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un citus pamatotus kritērijus, kā arī saskaņā ar 

Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumi Nr. 66 "Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 

26., 27. un 28. pantu. Vairāki darbinieki izteikuši lūgumu paaugstināt atalgojumu, lai viņiem 

nebūtu jādodas strādāt pie darba devējiem ar konkurētspējīgāku atalgojumu.  

Daiga Kalniņa ierosina, atlikt jautājuma izskatīšanu un par Alsungas novada domes 

iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstus un mēnešalgām diskutēt paralēti izskatot katras 

iestādes budžetus un apstiprināt februāra domes sēdē. 

  

Atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Izskatīt jautājumu par amatu sarakstiem pēc tam, kad izskatīti iestāžu un struktūrvienību 

budžeti. 

 

 

Domes priekšsēdētāja ____________________________D.Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre ____________________________L.Migoviča 


