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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 
 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 

Sēdes protokols  

Alsungā 

2019. gada  18. aprīlī                                                                                       Nr. 6 

Darba kārtībā: 

1. Par ūdensapgādes pakalpojumu cenrāžiem. 

2. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas 

novada pašvaldībā. 

3. Par Alsungas novada domes projektu konkursa “Mēs Alsungai 2019!” izvērtēšanas 

rezultātiem. 

4. Par Alsungas novada domes kultūras projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem. 

5. Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 

2019. gadā rezultātu apstiprināšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu. 

8. Par zemes nomu.  

9. Par nekustamā īpašuma [..] zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

10. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai. 

11. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu. 

12. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes 

gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai. 

13. Par Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu.  

14. Par izmaiņām Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu sarakstā. 

15. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2014”Alsungas novada domes pašvaldības 

Nolikums”. 

16. Par Alsungas novada domes  bilancē uzskaitītiem nolietotiem transporta līdzekļiem. 

17. Par degvielas izlietojuma limitu. 

18. Par Alsungas novada domes dalību SAM 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru"projektu konkursā ar projekta 

ideju “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē 

Alsungas novadā”. 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Novada domes sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst. 16.00.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Ainars Macpans (no 

sēdes dodas prom pēc 5. jautājuma izskatīšanas), Inga Bredovska (no sēdes dodas prom pēc 7. 

jautājuma izskatīšanas), Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, izpilddirektors Voldemārs 

Dunajevs, nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, projektu vadītājs Ronalds Veiss. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par ūdensapgādes pakalpojumu cenrāžiem 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

2018. gada 16. augusta Alsungas novada domes sēdē tika apstiprināti ūdenspgādes 

pakalpojuma cenrāži (protokollēmums Nr. 9#8), nosakot tos no 2019. gada 1. janvāra: 

1. Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Almāles urbuma 1,70 eiro par kubikmetru (bez PVN). 

2. Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Dienvidstacijas urbuma 1,70 eiro par kubikmetru (bez 

PVN). 

3.  Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Pasta urbuma 1,77 eiro par kubikmetru (bez PVN). 

4. Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Ceļdaļas urbuma 1,35 eiro par kubikmetru (bez PVN). 

Tā kā tika saņemtas iedzīvotāju sūdzības par ūdens kvalitāti, 20.12.2018. Alsungas novada 

domes sēdē tika nolemts atlikt 2018. gada 16. augusta lēmuma par ūdensapgādes tarifiem 

stāšanos spēkā līdz 2019. gada 1. aprīlim un uzdots izpilddirektoram novērst iedzīvotāju 

norādītās ūdens kvalitātes nepilnības un veikt ūdens atbilstības pārbaudes analīzes 

(protoklollēmums Nr. 15#9). Pēc remontdarbu veikšanas 28.03.2019. tika veiktas dzeramā ūdens 

kvalitātes analīzes un secināts, ka atsevišķos urbumos joprojām kopējās dzelzs daudziums 

neatbilst kvalitātes normai un nepieciešams veikt turpmākās darbības ūdens kvalitātes 

uzlabošanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta c) 

apakšpunktu, 21.09.2017. Alsungas novada domes noteikumiem “Maksas pakalpojumu izmaksu 

aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība”, Finanšu saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Ainars Macpans, Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris 

Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atlikt 2018. gada 16. augusta lēmuma par ūdensapgādes tarifiem stāšanos spēkā līdz 

2019. gada 1. jūlijam. 

2. Uzdot Komunālā iecirkņa vadītājam K. Ansonam novērst ūdens kvalitātes nepilnības un 

veikt ūdens atbilstības pārbaudes analīzes. 

 

2.# 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību  Alsungas 

novada pašvaldībā 

D. Kalniņa 

 Pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, 43.1panta pirmo daļu un 45.pantu. Finanšu saimnieciskās 
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darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Ainars Macpans, Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris 

Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību  Alsungas novada pašvaldībā”. 
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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 

2019. gada 18. aprīlis sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 6#2) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2019. gada 18. aprīlis          Nr. 2 

 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību  Alsungas novada pašvaldībā 

 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās 

daļas 5. punktu un 

Ministru kabineta 2017. gada 27. 

jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi 

par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un 

uzraudzības kārtību; 

1.2. Alsungas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošus ciemus, uz kuru teritorijās 

esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas Ministru kabineta 2017. gada 

27. jūnija noteikumos Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un šajos noteikumos 

noteiktās prasības; 

1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām 

kanalizācijas sistēmām; 

1.4. prasību minimumu asenizatoriem; 

1.5. asenizatoru reģistrācijas kārtību; 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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1.6. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību; 

1.7. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā 

pašvaldības kompetenci minētajā jomā; 

1.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus; 

1.9. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir: 

2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem; 

2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu 

apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas, transportēšanas), uzraudzības un kontroles 

prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas 

resursu ilgtspējīgu izmantošanu; 

2.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību 

ievērošanu Alsungas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Alsungas novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas. 

4. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem. 

 

II. Pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites jomā 

 

5. Alsungas novada pašvaldības Administrācija nodrošina: 

5.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu; 

5.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra 

uzturēšanu; 

5.3. notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to 

transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasību 

ievērošanas kontroli; 

5.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas 

biežuma kontroli un uzraudzību; 

5.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas 

kontroli. 

5.6. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto 

notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai 

vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma 

dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu 

daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. 

 

III. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām 

 



7 

 

6. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas 

sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz SIA “Alsunga” komunālo notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtām (NAI) vai pašvaldības norādītām, centralizētajā kanalizācijas sistēmā 

speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām. 

7. Minimālais notekūdeņu izvešanas biežums no krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar 

šādu formulu: 

I = B/A, kur: 

I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes izvešanas biežums mēnesī (reizes). Ja rezultāts 

ir mazāks par 1, to noapaļo ar divām zīmēm (vai vienai zīmei) aiz komata uz leju. Ja rezultāts 

lielāks par 2, to noapaļo līdz veseliem skaitļiem uz leju; 

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais ūdens 

patēriņš mēnesī (m
3
), pieņemot, ka vienas personas ūdens patēriņš ir 1,5 m

3
/mēnesī vai arī 

izmantojot datus par faktisko ūdens patēriņu; 

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros. 

Ja aprēķinātais I ir mazāks par 1, tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved 

retāk nekā reizi mēnesī un ir nepieciešams aprēķināt minimālo izvešanas reižu skaitu gadā (Ig) 

saskaņā ar šādu formulu: 

Ig = MxI,kur – 

M – objekta izmantošanas mēnešu skaits gadā (max 12). Rezultātu noapaļo līdz veseliem 

skaitļiem uz leju. 

Zinot Ig un I, jānosaka Ib - vienas izvešanas reize mēnešos. 

Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo, ja nepieciešams, līdz vienai zīmei aiz komata. 

8. Faktiskais ūdens patēriņš tiek noteikts sekojoši: 

8.1. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantoti centralizētie ūdensapgādes pakalpojumi, tad novadīto notekūdeņu daudzumu 

pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms 

saskaņā ar 7.punktā norādīto formulu, aprēķinā ietverot vai nu faktiskos datus par kopējo 

ūdens patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis komercuzskaites mēraparāts, vai sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu 

komercuzskaitei. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas 

laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens 

mēriekārtu; 

8.2. ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek 

izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa mēraparātu, 

kura rādījumus par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā 

gadījumā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu izvešanas biežums ir 

nosakāms, aprēķinā ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens 

daudzumu, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs. Ja to nav iespējams ierīkot, tad notekūdeņu 

daudzuma noteikšanai pielieto pašvaldības noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei. 

9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā. 

10. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, 

kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m
3
/diennaktī, ir 

nosakāms, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par šo 

iekārtu ekspluatāciju, vai − gadījumā, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai 

valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas − atbilstoša komersanta 

rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem. 
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IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība 

 

11. Pašvaldības noteiktā kontroles institūcija ir tiesīga : 

11.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma 

dokumentu esamību; 

11.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās 

tehniskā nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei; 

11.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, 

nepieciešamības gadījumā, nodrošinot tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes 

rezultātiem; 

11.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu reģistrā iekļautajiem asenizatoriem. 

12. Ja Alsungas novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai radušās šaubas par 

decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību 

normatīvo aktu regulējumam, Alsungas novada pašvaldības noteiktai kontroles institūcijai, ir 

tiesības rakstiski pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam: 

12.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās darbības pārbaudei; 

12.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša 

komersanta, kas specializējies šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par iekārtas 

tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai; 

12.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. 

Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu 

analīzēm, sedz: 

12.3.1. pašvaldības noteiktā kontroles institūcija, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā 

uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras aizliegts novadīt 

centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību un 

noteiktās piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz minētajos saistošajos noteikumos 

norādītās; 

12.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja, decentralizētajā kanalizācijas 

sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs, tiek konstatētas vielas, kuras aizliegts 

novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas 

kārtību. 

12.4. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās 

kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai 

risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

 

V. Prasību minimums asenizatoriem 

 

13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst šajos 

noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Alsungas novada pašvaldībā. 

14. Prasību minimums asenizatoram: 
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14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas attaisnojošos 

dokumentus atbilstoši MK noteikumos Nr.384 un šajos saistošajos noteikumos noteiktajām 

prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem; 

14.2. veikt Alsungass novada administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās 

kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti; 

14.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam 

paredzētu specializētu transportlīdzekli; 

14.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto 

notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto 

notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu; 

14.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu 

centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās 

savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā; 

14.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo 

atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, 

nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

notekūdeņu novadīšanas rezultātā; 

14.7. līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt Alsungas novada pašvaldības reģistra uzturētājam 

rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu 

apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu 

(2.pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos 

par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā. 

VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība 

 

15. Papildus MK noteikumos Nr.384 noteiktajām reģistrācijas prasībām asenizators iesniedz 

Alsungas novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu (3.pielikums), kuram pievieno 16. punktā 

norādīto rakstveida informāciju. 

16. Reģistrācijas veikšanai asenizators iesniedz attiecīgus dokumentus, apliecinot, ka: 

16.1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas 

teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas 

mucu; 

16.2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā, 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; 

16.3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai 

specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem. 

17. Šo noteikumu 15. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt: 

17.1. personīgi Alsungas novada domes administrācijā; 

17.2. pa pastu; 

17.3.elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā 

kārtībā. 

18. Lai veiktu reģistrāciju, Alsunngas novada domes administrācija pārbauda iesniegto 

informāciju un pārliecinās par: 

18.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem asenizatora reģistrācijas datiem, 

ja asenizators ir juridiska persona; 

18.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma 

nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona. 
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19. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Alsungas novada domes administrācijai šo 

noteikumu 18. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus. 

20. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas ir izpildījis šo noteikumu prasības, iesniedzot visus 

nepieciešamos dokumentus, un pēc to izvērtēšanas Alsungas novada domes administrācija ir 

atzinusi, ka asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām. 

21. Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no tā saņemšanas 

dienas. Iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie 

nepieciešamie dokumenti. 

22. Alsungas novada domes administrācija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

publicē pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu 

noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas neveikšanas gadījumā Alsungas novadaa domes administrācija 

nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas 

iesnieguma izskatīšanas gaitā, un norāda to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek 

novērsti norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un 

saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram. 

23. Ja asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības 

sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu vai vides aizsardzības jomu, dome 

anulē attiecīgā asenizatora reģistrācijas faktu, nosūtot rakstveida paziņojumu asenizatoram, un 

dzēš par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē. 

Attiecīgajā gadījumā asenizatora pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma 

saņemšanas dienas iesniegt pašvaldībai šo noteikumu 14.7. punktā noteikto informāciju par 

periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai. 

24. Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā no paziņojuma saņemšanas iesniedzot rakstveida iesniegumu domē, kurā tiek norādīts 

lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem. Reģistrācijas 

anulēšanas fakta apstrīdēšana neaptur noteikumu 23.punktā norādītā paziņojuma darbību un 

neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 23.punktā paredzētās informācijas iesniegšanas. 

25. Ziņas par asenizatoru pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz domes 

izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts. 

26. Gadījumā, ja asenizatora reģistrācija ir anulēta, balstoties uz apstiprinošu informāciju, ka 

asenizatoram ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas 

Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par asenizatora reģistrāciju tiek atjaunotas, 

pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas 

autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu. 

27. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts atbilstošs ieraksts. 

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība 

 

28. Alsungas novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, 

kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem pievienoto paraugu (4.pielikums). 

29. Ja nekustamais īpašums tiek atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo 
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personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām šo 

noteikumu 28. punktā norādītais apliecinājums jāiesniedz personiski, jānosūta pa pastu vai 

elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu. 

 

VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 

pienākumi 

 

30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus MK 

noteikumos Nr.384. noteiktajiem, ir šādi: 

30.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā 

decentralizētajā kanalizācijas sistēmā; 

30.2. segt izmaksas pašvaldības kontroles institūcijai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu 

analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras 

neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to 

faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu; 

30.3. nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas pilnvarotam pārstāvim piekļuvi 

decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību 

ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei; 

30.4. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt Alsungas novada domes Administrācijā atbilstoša 

komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas 

tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja 

nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 

5m
3
/diennaktī; 

30.5. uzrādīt pašvaldības kontroles institūcijai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu 

pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā 

uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta 

pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu 

sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti. 

 

IX. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

31. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas 

kompetences robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas: 

31.1. pašvaldības policijas amatpersonas; 

31.2. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt 

administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos; 

31.3. citas pašvaldības institūcijas. 

32. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: 

fiziskām personām – līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR. 

33. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija. 
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34. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 

pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas. 

 

X. Noslēguma jautājumi 

 

35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un 

normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai 

valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā 

līdz 2021. gada 31. decembrim. 

36. Alsungas novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs 

līdz 2020. gada 31. decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam 

pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar 

noteikumiem pievienoto paraugu (4.pielikums). 

39. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc publicēšanas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja       D. Kalniņa 
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1.pielikums apstiprināts ar Alsungas novada domes 

2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2 

(protokollēmums Nr. 6#2) 

 

CIEMI, UZ KURU TERITORIJĀS ESOŠĀM DECENTRALIZĒTAJĀM 

KANALIZĀCIJAS SISTĒMĀM NEATTIECAS ŠAJOS NOTEIKUMOS 

NOTEIKTĀS PRASĪBAS 

 

1. Almāle 

  



14 

 

2.pielikums apstiprināts ar Alsungas novada domes 

2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2 

(protokollēmums Nr. 6#2) 

 

ASENIZATORA 

DEKLARĀCIJA PAR _________________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN 

NOSĒDUMU APJOMU 

 

 

1.Objekta adrese ___________________________________ 

2.Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums________ (reizes gadā) 

3.Izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjoms atskaites periodā _______m
3
 

VAI 

 

N.p.k. Objekta 

adrese 

Transp. 

reģ. 

Nr. 

Cisternas 

reģ. 

Nr. 

Izvešanas 

reizes 

gadā 

 

Izvestie 

m
3
 

 

Kam 

nodoti 

notekūdeņi 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

Datums 

 

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds _______________________________ 

(personiskais paraksts) 
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3.pielikums apstiprināts ar Alsungas novada domes 

2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2 

(protokollēmums Nr. 6#2) 

 

Alsungas novada domei 

REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS 

ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

ALSUNGAS NOVADA TERITORIJĀ 

 

20__.gada ______. __________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums) 

 

Juridiskā adrese:______________________________ Reģ. Nr. _______________ Reģ. datums: 

____________ 

Tālr.: _________________  

E-pasts:_________________ 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par 

decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Alsungas novada 

domes 19.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2, lūdzu reģistrēt Alsungas novada pašvaldības 

tīmekļvietnē _______________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Alsungas novada teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma 

sniegšanu ar šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem: 

N. 

p.k

. 

Transportlīdze

kļa 

marka 

 

Transportlīdze

kļa 

reģistrācijas 

Nr. 

 

Transportlīdz

ek 

ļa tips 

(A – 

Autotranspor

ts, T 

– 

Traktortehnik

a) 

 

Transportlīdze

kļa 

tvertnes 

tilpums 

 

Tvertnes 

reģ. 

Nr. (ja 

attiecināms, 

piem., 

traktortehnik

as 

gadījumā) 

 

 

Nomas 

līguma 

termiņš

* 

 

1       

2       

Ja asenizatora rīcībā ir vairāk par 5 transportlīdzekļiem, turpināt iesnieguma otrā pusē. 

 

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

1. kopija līgumam ar Alsungas novada administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku (Kopijas pareizību apliecina 

uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar 

apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, 

parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu); 
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2. *transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav 

minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā. 

 

 

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa. 

Iesnieguma iesniedzējs: 

_____________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs) 
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4.pielikums apstiprināts ar Alsungas novada domes 

2019.gada 18.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2 

(protokollēmums Nr. 6#2) 

 

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS 

 

1.Objekta adrese __________________________________________________ 

2.Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________ 

3.Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________ 

4.Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs? 

 ir     nav 

4.1.Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m
3
 

4.2.Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m
3
 

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar 

zvedamo notekūdeņu apjomu gadā. 

 

5.Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos): 

 Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada 

vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m
3
/diennaktī 

 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur 

speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts 

grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem 

normatīvajiem aktiem; 

 Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā 

tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai 

kanalizācijas sistēmu atkritumi. 

 Cits _________________________________________ 

(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu) 

 

6.Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana? 

 Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu 

un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu 

izvešanu 

 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu 

 Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem 

 Netiek nodrošināta 

 

7.Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas 

biežums: 

 1 x mēnesī vai biežāk 

 1 x 2 mēnešos 

 1x ceturksnī 

 1 x gadā un retāk 

 

8. Krājtvertnes tilpums: 
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 < 3m
3
 

 3 līdz 5 m
3
 

 5 līdz 10 m
3
 

 > 10 m
3
 

 

9.Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām: 

 1 x mēnesī vai biežāk 

 1 x ceturksnī 

 1x gadā 

 retāk nekā 1x gadā 

 

9.1.Kad veikta iepriekšējā apkope?___________________________________ 

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu) 

 

 

Datums 

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds 

__________________________________ 

(personiskais paraksts) 
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Alsungas novada domes saistošo noteikumu Nr. 2 

 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību  Alsungas novada pašvaldībā” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti ievērojot Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas paredz, ka 

pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka: 

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības 

kārtību; 

2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām; 

3) prasību minimumu asenizatoriem; 

4) asenizatoru reģistrācijas kārtību; 

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību; 

6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā; 

7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju 

pienākumus; 

8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejas 

sēdē projekts publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.alsunga.lv, 

lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai 

iebildumus 

 

Domes priekšsēdētāja         D. Kalniņa 
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3.# 

Par Alsungas novada domes projektu konkursa “Mēs Alsungai 2019!” izvērtēšanas 

rezultātiem 

D. Kalniņa, L. Migoviča 

Pamatojoties uz: 

- Konkursa nolikumu Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai “Mēs Alsungai 

2019!” projektiem, Alsungas novadā apstiprināts ar Alsungas novada domes 2019. gada 

21. februāra sēdes protokollēmumu Nr. 2#6), 

- 2019. gada 8. aprīļa projektu konkursa “Mēs Alsungai 2019!” projektu konkursa 

izvērtēšanas komisijas lēmumu,  

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

apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Ainars Macpans, Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris 

Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt finansējuma piešķiršanu konkursā “Mēs Alsungai 2019!” iesniegtajiem projektiem: 

1. Projektam “Iesim skaisti” 494,36 eiro; 

2. Projektam “Dejā rotāties” 500,00 eiro; 

3. Projektam “Piknika vietas izveide Ziedulejas parkā” 500,00 eiro; 

4. Projektam “Alsungas novada atpazīstamība Latvijā”   500,00 eiro. 

 

4.# 

Par Alsungas novada domes kultūras projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem 

D. Kalniņa, L. Migoviča 

Pamatojoties uz: 

- Konkursa nolikumu Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras 

projektiem Alsungas novadā (apstiprināts ar 2019. gada 21. februāra sēdes 

protokollēmumu Nr. 2#5) 7.3. punktu,  

- 2019. gada 8. aprīļa kultūras projektu konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumu, 

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

apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Ainars Macpans, Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris 

Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 
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Dome nolemj: 

1. Apstiprināt, ka grupas “Liepu ielas radošais kvartāls” projekts “Jauniešu diena Alsungā 

2019” tiek no pārcelts no projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2019” uz  Alsungas novada 

domes kultūras projektu konkursu, pamatojoties uz to, ka šis projekta mērķis ir veicināt 

Alsungas, kā kultūrvides, attīstību un atpazīstamību rīkojot pasākumu Alsungas 

jauniešiem. 

2. Apstiprināt finansējuma piešķiršanu konkursā “Alsungas novada domes finansējuma 

saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā” iesniegtajam projektam: 

2.1.Kultūras projektam “Alsungas pastkartes ” 487,50 eiro; 

2.2.Projektam “Jauniešu diena Alsungā 2019” 500,00 eiro. 

 

5.# 

Par Alsungas novada domes uzņēmēju projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem 

D. Kalniņa, L. Migoviča 

Pamatojoties uz “Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu 

uzņēmēju projektiem 2019. gadā” nolikuma 4.3. punktu un Alsungas novada domes konkursa 

par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2019. gadā komisijas protokolu (17.04.2019. 

protokols Nr. 1), komisija izvērtējusi iesniegtos projektus. 

Komisija, izvērtējot projektus, ierosina domei piešķirt finansējumu arī [..] projektam “Esošā 

sanitārā mezgla pārbūve un jauna sanitārā mezgla izveide topošajā naktsmītnē Alsungā, Pils ielā 

10, bijušās zobārstniecības telpās” īstenošanai 1000,00 eiro, pamatojot, ka tas būtu ieguldījums 

pašvaldības īpašumā. 

D. Kalniņa ierosina lemt par papildus finansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības projektiem, 

skatot 2019. gadā budžeta grozījumus. 

Atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Ainars Macpans, Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris 

Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Lemt par papildus finansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības projektiem, skatot 2019. gadā 

budžeta grozījumus. 

Pamatojoties uz “Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem 2019. gadā” nolikuma 4.3. punktu un Alsungas novada domes konkursa par 

finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2019. gadā komisijas protokolu (17.04.2019. 

protokols Nr. 1), 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Ainars Macpans, Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris 

Šteinbergs, 
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 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem 2019. gadā komisijas lēmumu un piešķirt finansējumu projektiem:  

1.1 [..] projekta “Iekārtu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un nodrošināšanai pārtikas 

rūpniecības nozarē Alsungas novadā” īstenošanai 933,99 eiro. 

1.2 SIA “Custom Stickers.SHOP” projekta “Uzņēmējdarbības turpmākai attīstībai un 

izaugsmei nepieciešamās datortehnikas nomaiņa uz specifiski atbilstošāku uzņēmumā 

SIA “CustomStickers.SHOP”” īstenošanai 1000,00 eiro. 

1.3 [..] projekta “Galdniecības tapotāja iegāde” īstenošanai 1000,00 eiro. 

 

6.# 

Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

 Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 05.04.2019. tika 

saņemts  iesniegums no [..], p.k. [..],  deklarētā adrese [..]  ar lūgumu atdalīt no nekustamā 

īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]  un piešķirt atdalītajai zemes vienībai 

jaunu nosaukumu.   

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

ka iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu 

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, 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 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu [..]  - 3.88 ha. 

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu [..] Alsungas novads. 
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7.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

1. Alsungas novada dome izskata 27.02.2019. un 25.03.2019. pašvaldībā saņemto [..] (personas 

kods [..]) iesniegumu par 2019. gadā veicamo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu samaksas 

termiņu pārcelšanu uz 2019. gada 15. novembri. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

2.1. [..] pieder nekustamie īpašumi [..], kuri atrodas Alsungas novadā un ir iznomāti  SIA 

“Ezernieki Agro”, SIA “Z.S. Ezernieki” un SIA “ Kurland Hunting”. 

2.2. Attiecībā par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas un aprēķināšanas kārtību pastāv 

šādi tiesiskie regulējumi, saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”: 

2.2.1. 20. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka nodokļu administrācija veic Alsungas 

novada pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos noteiktās 

kompetences ietvaros, tas ir nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam „Par 

nekustamā īpašuma nodokli”.  

2.2.2. 24. panta pirmās daļas 1. punktu nodokļu administrācijai, šajā gadījumā pašvaldībai, 

kura atbilstoši šā likuma 20. pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu 

maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības sadalīt termiņos uz laiku 

līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, nodokļu maksājumu 

samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai 

(pašvaldībai) iesniedz ne vēlāk kā  15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās, 

2.2.3. 24. panta pirmā viens prim daļa nosaka faktorus, kas jāņem vērā piešķirot nodokļa 

samaksa termiņa pagarinājumu, 

2.2.4. 24. panta otrā daļa nosaka, ka attiecībā uz nodokļiem, kuri pilnā apmērā tiek ieskaitīti 

pašvaldību budžetā, lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu pieņem attiecīgā 

pašvaldība, 

2.2.5. 24. panta septītā daļa nosaka, ka šā panta pirmās daļas 1., 3., 7., 8. un 11.punktā (…) 

minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos tiek aprēķināta 

nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29. panta otrajā daļā 

noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā 

likuma 29. pantā paredzētos gadījumos. Ja pagarinājuma termiņam beidzoties, 

nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas 

termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda 

nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds 

tiek piedzīts bezstrīda kārtībā, 

2.2.6. 29. panta otrā daļa nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa 

nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda - no laikā nenomaksātā 

pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav 

noteikti citi nokavējuma naudas apmēri, 

2.3. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”, nodokļu administrācija (pašvaldība) 

izskatot iesniegumu, izvērtē nodokļa maksātāja faktisko finansiālo stāvokli un konstatē, ka: 

2.3.1. finansiālo stāvokli lauksaimniecības nozarē 2018. gadā ietekmēja ilgstošais sausums, 

2.3.2. pašvaldība nodokļu maksātājam nav uzsākusi nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumu parādu piedziņas procesu, 

2.3.3. saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta informāciju – daļa platību maksājumi tiek 

izmaksāti attiecīgā gada oktobra - decembra mēnešos, 
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2.3.4. pēc UR (SIA Ezernieki Agro, SIA Z.S Ezernieki un SIA Ezernieki Agro) publiski 

pieejamiem datiem saimnieciskās darbības veids augkopība – Graudaugu (izņemot 

rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana. Medniecība un ar to saistītās 

palīgdarbības. Citu dzīvnieku audzēšana 

2.3.5. VID administrēto nodokļu nodevu parādu, kas pārsniedz 150 euro – ir ( par visiem 

trim uzņēmumiem sastāda 5694.67 EUR), 

2.4. Nodokļu maksātājam uz lēmuma sagatavošanas dienu nekustamā īpašuma nodokļa parādu 

nav. 

2.5. Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta saturam, izskatot nodokļa 

maksātāja iesniegumu, nodokļu administrācijai (pašvaldībai) ir piešķirtas izvēles tiesības 

administratīvā akta sagatavošanai un izdošanai. 

2.6. [..]  lūdz pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par Alsungas novadā esošajiem 

īpašumiem [..] pamatojoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem lauksaimniecībā 2018. gadā 

(ilgstošs sausuma periods 2018. gada maija, jūnija un jūlija mēnešos), uz 15.11..2019.,  

2.7. Saskaņā ar maksāšanas paziņojumu Nr. 2.7.6/391 par nekustamā īpašuma nodokli 2019. 

gadam nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumiem [..]  par trim ceturkšņiem  2019. gadu sastāda 

5080.19 EUR. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20. 

panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. un 29. pantu, likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 2., 6., 8. un 10. panta pirmo daļu, Finanšu saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Inga Bredovska, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pārcelt [..], aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par īpašumiem [..],  

kuri atrodas Alsungas novadā, uz 2019. gada 15.novembri. 

2. Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta septīto daļu aprēķināt 

nokavējuma naudu vienas ceturtās daļas (t.i., 0,0125 %) apmērā no šā likuma 29. panta 

otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, 

3. Ja pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļa maksātājs nokavētos maksājumus nav 

pilnā apmērā samaksājis vai nav pagarinājis samaksas termiņus, nokavējuma nauda par 

parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā aprēķina vispārējā kārtībā un parādu 

piedzen bezstrīda kārtībā, 

4. Ja nodokļa maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu 

noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai (pašvaldībai) ir tiesības atcelt lēmumu par 

samaksas termiņa pagarināšanu. 
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8.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu” 25.pants. Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus 

zemi: 

(1) Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, 

zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: 4) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts 

zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes 

banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) 

līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. 

(1
1
 (2) Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā 

minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu 

“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās 

lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja 

vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks 

vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu 

ierakstīt zemesgrāmatā.  

(2
1
) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigšanās.   

Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un  [..], personas kods [..] iesniegumu(reģ. 

Nr.2.1.17/431, 08.02.2019), Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, kā arī 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 [..], Almale, Alsungas novads, 

iesniegumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt nomas līgumu līdz 31.12.2029.  (N-11, no 29.11.2007.) uz lietošanā bijušo 

zemi ar nomas pirmtiesīgo personu [..], personas kods [..], dzīvo Ernestīnes iela 1-1, 

Rīga, par zemes gabalu “Ēdoles iela 3”. 

2. Ar 01.05.2019. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2023. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Almale, Alsungas novads, par zemes gabalu “Almale” ar kadastra 

apzīmējumu 62420090244 - 0.02 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 
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0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā 

(bez PVN). 

 

9.# 

Par nekustamā īpašuma [..] zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..]  ar kadastra apzīmējumu 

Nr. [..], kas izstrādāts, pamatojoties uz īpašuma [..]  2019. gada 17.janvāra Alsungas novada 

domes sēdes protokolu Nr. 1 “Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam 

īpašumam [..] zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai” . 

 Pieņemt zināšanai, ka sertificēts zemes ierīkotājs [..] (sertifikāts zemes ierīcības darbu 

veikšanai Nr.AA000000041) izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] kur 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  Nr. [..]  sadalāma divās daļās kopplatība 16.7 ha. 

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 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 un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 

11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj: 
1. Apstiprināt sertificētā zemes ierīkotāja [..] izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..], Alsungas novads. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašuma [..] 

Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..] ar kopplatību 16.70 ha, kas sadalāms 2. daļās  
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- zemes gabalam  Nr.1, kadastra apzīmējums [..] -1.50 ha  piešķirot jaunu 

nosaukumu [..] Alsungas novads, lietošanas mērķi: lauksaimniecība (kods 

0101) Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts.  

-  zemes gabalam  Nr.2, kadastra apzīmējums [..] -15.20 ha atstājot nosaukumu 

[..] nosakot lietošanas mērķi- lauksaimniecība ( kods 0101). Zemes gabals 

uzmērot var tikt precizēts. 

3. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto  zemes 

ierīcības projektu. 

4. Lēmumu  desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts Zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

5. 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). 

 

 

10.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu [..] sadalīšanai 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Izskatot [..] p.k. [..] (adrese: [..], Alsunga, Alsungas novads) iesniegumu (saņemts pašvaldībā 

2019.gada 12.aprīlī  Nr. 2.1.17/494) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 

zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu [..]  - 16.00 ha kopplatībā sadalot zemes vienību divās 

daļās. 

Saskaņā ar Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.100000189230, nekustamais 

īpašums [..] kadastra numurs [..] sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] - 16.00 ha.  

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas [..]. 

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 –  ainaviski vērtīgās 

lauksaimniecības zemes. 

Lauku apbūves teritorija, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība lauksaimniecības 

zemei– 0.5 ha . 

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

plānu nav noteiktas  aizsargjoslas . 

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 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 
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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: [..] 

17,Alsunga,  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 [..] - 16.00 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  [..] –  

ainaviski vērtīgās lauksaimniecîbas zemes, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība 

0.50 ha.  

3. Projekta mērķis. 

3.1. Zemes  gabala sadalīšana divās daļās. Pirmā daļa ar aptuveno platību-1.50 ha, otrā daļa ar 

aptuveno platību 14.50 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. 

 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:  
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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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11.# 

Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 15.04.2019. tika 

saņemts  iesniegums no [..], p.k. [..],  deklarētā adrese [..] Alsunga, Alsungas novads, ar lūgumu 

atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]  un piešķirt 

atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu. 

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

iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu 

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, 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, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]), atdalot no īpašuma zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu [..]  - 7.60 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101). 

3. Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..] Alsungas novads. 

 

12.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam [..] zemes gabala 

ar kadastra apzīmējumu [..]  sadalīšanai 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pašvaldībā 2019.gada 15.aprīlī saņemts [..] p.k. [..] (adrese: [..] Alsunga, Alsungas novads) 

iesniegumu (reģ. Nr. 2.1.17/508) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 

zemesgabalam  ar kadastra apzīmējumu [..]  - 32.4 ha kopplatībā sadalot zemes vienību divās 

daļās. 

Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.54, nekustamais īpašums 

[..] kadastra numurs [..], sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] - 32.40 ha. Īpašuma 

tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas [..]. 

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). 
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 Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai nekustamajam 

īpašumam [..] kadastra numurs [..]  noteikta plānotā (atļautā) izmantošana –  ainaviski vērtīgās 

lauksaimniecības zemes. 

Lauku apbūves teritorija , minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība 

lauksaimniecības zemei– 0.5 ha. 

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

plānu nav noteiktas aizsargjoslas. 

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 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

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

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: [..], Alsunga,  

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. 

  



33 

 

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 [..] - 32.40 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  [..]  –

  ainaviski vērtīgās lauksaimniecîbas zemes, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība 

0.50 ha. 
3. Projekta mērķis. 

3.1. Zemes  gabala sadalīšana divās daļās. Pirmā daļa ar aptuveno platību-23.20 ha, otrā 

daļa ar aptuveno platību 9.20 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. 
 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. 
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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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13.# 

Par Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu 

D. Kalniņa, L. Jankovska 

 2019.gada 9.aprīlī Alsungas novada domē saņemts Alsungas novada vēlēšanu komisijas 

iesniegums ar lūgumu izskatīt Alsungas Domes sēdē jautājumu par Alsungas novada vēlēšanu 

iecirkņa adreses maiņu uz 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu laiku no 2019. 

gada 22. maija līdz 2019. gada 26. maijam. 

 Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 16. panta otro daļu, Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisijas nosaka vēlēšanu iecirkņus, kuros var nodot balsi glabāšanā. Ne vēlāk kā 15 

dienas pirms vēlēšanu dienas republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas izziņo vēlēšanu 

iecirkņu adreses un laiku, kad tie ir atvērti, tehnisku iemeslu dēļ, Alsungas novada vēlēšanu 

komisija lūdz mainīt vēlēšanu iecirkņa adresi, Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa Nr 551, 

Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads LV-3306, uz adresi vēlēšanu iecirknis Nr.551, Pils 

iela 1. Alsunga, Alsungas novads LV-3306. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Apstiprināt Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 551 adreses maiņu uz 2019. gada 25. 

maija Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu laiku no 2019. gada 22. maija līdz 2019. gada 26. 

maijam no adreses Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads LV-3306, uz adresi vēlēšanu 

iecirknis Nr. 551, Pils iela 1. Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

 

14.# 

Par izmaiņām Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu sarakstā 

D. Kalniņa, A. Vanaga, A. Lipsne 

 29.03.2019. saņemts iesniegums no Alsungas vidusskolas un pirmsskolas izglītības 

iestādes māsas Mārītes Freidenfeldes (reģ. Nr. 2.1.17/402) ar lūgumu pārskatīt algu, 

pamatojoties uz 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 851. 

 Izvērtējot Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 851 "Noteikumi 

par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem", tika 

konstatēs, ka ar 01.01.2019. ir noteiktas zemākās mēnešalgas likmes ārstniecības personām, tai 

skaitā pašvaldības izglītības iestāžu māsām. Izvērtējot izglītības iestāžu māsas pienākumus un 

darba apjomu, sarunā ar pirmsskolas izglītības māsu Mārīti Freidenfeldi, Alsungas vidusskolas 

direktora p.i. Aīdu Vanagu un PII “Miķelītis” vadītāju Aletu Lipsni, tiek konstatēts, ka 

mainījusies arī patiesā noslodze un izglītības iestādes māsai lielāks darba apjoms ir pirmsskolas 

izglītības iestādē, bet mazāks vidusskolā, nekā noteikts darba līgumā. Tāpēc nepieciešams ne 

tikai palielināt atalgojumu, bet arī mainīt slodzi abās izglītības iestādēs. 
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 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 66 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību” 26., 27. un 28. punktu un Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumu Nr. 

851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā 

nodarbinātajiem” 3. un 8. punktu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 2019. gada 1. aprīli mainīt Alsungas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes 

“Miķelītis” amatu sarakstus, nosakot Alsungas vidusskolā skolas māsai 0,3 slodzes un 

pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis” 0,45 slodzes ar algas likmi par pilnu slodzi 

714,00 eiro un 1 % piemaksu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra 

noteikumos Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības 

aprūpes jomā nodarbinātajiem” noteiktajai minimālajai darba samaksai. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai (vadītāja Ausma Mundiciema) sagatavot grozījumus Alsungas 

vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” tehnisko darbinieku amatu 

sarakstos ar 01.04.2019. atbilstoši domes sēdes lēmumam, kā arī nepieciešamības 

gadījumā veikt grozījumus  2019. gadam apstiprinātajās budžeta tāmēs, iekļaujot 

trūkstošo finansējumu atalgojuma un piemaksas 1% apmērā nodrošināšanai no Alsungas 

novada domes budžetā atlīdzībai paredzētajiem, bet ietaupītajiem līdzekļiem. 

3.  Par periodu no 01.01.2019. līdz 31.03.2019. neizmaksāto algas likmes un 1 % piemaksas 

starpību aprēķināt un izmaksāt kā vienreizēju piemaksu 2019.gada aprīļa mēnesī: no 

Alsungas vidusskolas budžeta Euro 104.54 un PII “Miķelītis” budžeta Euro 62.72, no 

summām ieturot likumdošanā noteiktos nodokļus 

4. Uzdot Alsungas vidusskolas direktores p.i. A. Vanagai un pirmsskolas izglītības iestādes 

“Miķelītis” vadītājai A. Lipsnei  veikt rīkojumu izdošanu par darba slodzes un algas 

likmes izmaiņām, kā arī noteikt piemaksu 1% apmērā izglītības iestādes māsai no 

01.04.2019. 

 

 

15.# 

Par  grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2014”Alsungas novada domes pašvaldības 

Nolikums” 

D. Kalniņa 

Saskaņā Alsungas novada domes 21.02.2019. domes sēdes protokollēmumu Nr. 2#5 “Par 

Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu”, kur nolemts 

izveidot  jaunu amata vietu – Komunālā iecirkņa vadītājs un Alsungas novada domes rīkojumu 

Nr. Nr. 2.3.1/36 par algota darba attiecību uzsākšanu no 01.04.2019. ar Komunālā iecirkņa 

vadītāju, nepieciesams mainīt izpilddirektora pienākumu sarakstu. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu un 

Alsungas novada domes  20.03.2014. saistošo noteikumu Nr.2/2014 “Alsungas novada 

pašvaldības Nolikums”, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 13. punkta  13.26. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“13.26. organizē un vada autoceļu uzturēšanu un būvniecību, dabas resursu 

apsaimniekošanu un domes noteiktā kārtībā rīkojas ar speciālā budžeta  mantu un finanšu 

resursiem;”. 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes 2019. gada 18.aprīļa saistošos noteikumus Nr. 3 

“Grozījumi 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas 

novada pašvaldības Nolikums”. 
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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 

2019. gada 18. aprīlis sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 6#15) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2019. gada 18. aprīlis          Nr. 3 

 

Grozījumi 

Alsungas novada domes  2014.gada 20.marta saistošajos  noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas 

novada pašvaldības Nolikums” 

Izdoti pamatojoties uz likuma 
 “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu 

            

 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2014. gada 20. marta saistošajos noteikumos Nr. 

2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

  
Izteikt saistošo noteikumu 13. punkta  13.26. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“13.26. organizē un vada autoceļu uzturēšanu un būvniecību, dabas resursu 

apsaimniekošanu un domes noteiktā kārtībā rīkojas ar speciālā budžeta  mantu un 

finanšu resursiem;”. 

         

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja          D.Kalniņa 

 

 

 

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


39 

 

Alsungas novada domes saistošo noteikumu Nr. 3 

Grozījumi 

Alsungas novada domes  2014.gada 20.marta saistošajos  noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas 

novada pašvaldības Nolikums” 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Grozījum nepieciešami, lai precizētu izpilddirektora pienākumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka izpilddirektora pienākumus un atbildību 

attiecībā uz autoceļu uzturēšanu un būvniecību un dabas resursu 

apsaimniekošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

sabiedrību (mērķgrupām) 

un uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

 

Domes priekšsēdētāja         D. Kalniņa 
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16.# 

Par Alsungas novada domes bilancē uzskaitītiem nolietotajiem transporta līdzekļiem 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada domes bilancē uzskaitīti nolietojušies transporta līdzekļi, kuru  remonts nav 

lietderīgs lielo izmaksu dēļ: 

1. Automašīna GAZ 33023, valsts reģistrācijas Nr. DT5827, pirmais reģistrācijas datums 

15.06.-1999 

2. Autopacēlājs ZIL 130, uzskaitē no 15.01.1996. 

Automašīna ilgstoši nav lietota, nav remontēta, nav tehniskā kārtībā un ir ekspluatācijā 

bīstama. 

D. Kalniņa ierosina, pamatojoties uz Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, balsot par 

abu minēto tehnikas vienību nodošanu atsavināšanai. 

A.Sokolovskis izsaka priekšlikums Komunālā iecirkņa vadītājam sagatavot redzējumu par 

Kominālā iecirkņa attīstību, kurā ietverts priekšlikums par lietojamo un norakstāmo tehniku.  

Notiek diskusija par priekšlikuma būtību. 

Atklāti balsojot ar 4 deputātu balsīm “Par” Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Zaiga Vanaga,  

Juris Šteinbergs, 

3 deputātu balsīm “Atturas” Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Daiga Kalniņa, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Komunālā iecirkņa vadītājam sagatavot redzējumu par Kominālā iecirkņa attīstību, kurā 

ietverts priekšlikums par lietojamo un norakstāmo tehniku. 

 

17.# 

Par degvielas izlietojuma limitu 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Kārtība, kādā Alsungas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 

pašvaldības mantu un finanšu resursus, tai skaitā degvielu, noteikta ar Alsungas novada domes 

2016.gada 24.novembra “Noteikumiem par kārtību, kādā Alsungas novada pašvaldības 

amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”,sēdes 

protokollēmums 14#8  2.5.punkts “Darbinieks nedrīkst pārsniegt attiecīgajai dienesta 

automašīnai noteikto gada limitu (budžeta tāmē apstiprināto summu, katru mēnesi nepārsniedzot 

1/12 daļu summas)” Noteikumi izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”43.panta pirmās 

daļas 13.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”8.panta 

pirmo daļu un “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likumu”. 

        Alsungas novada domes administrācijai summa degvielas izlietojumam 2019.gada budžeta 

tāmē apstiprināta kopējā daudzumā, tādēļ nepieciešams apstiprināt degvielas izlietošanas limitu 

domes priekšsēdētājai un izpilddirektoram. 
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        Atbilstoši  Alsungas novada domes 2016.gada 24.novembra Noteikumiem , Finanšu 

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

11.04.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, 

Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Noteikt degvielas izlietojuma limitu 2019.gada atlikušajos mēnešos (aprīlis- decembris): 

1.1. Domes priekšsēdētājas darba braucieniem 1350,00 eiro. 

1.2. Izpilddirektora darba braucieniem 900 eiro. 

18.# 

Par Alsungas novada domes dalību SAM 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajiem 

iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru"projektu konkursā ar projekta 

ideju “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē 

Alsungas novadā” 

D. Kalniņa, R. Veiss 

 Pamatojoties uz Centrālās un finanšu aģentūras (CFLA) izsludināto projektu konkursu 

atlasi SAM 9.3.2. "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši 

sociālās, teritoriālās un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes 

infrastruktūru" 4.kārtas 1.apakškārtu (ģimenes ārstu prakšu attīstība), 

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

Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

1 deputātu balsi “Atturas” Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Piedalīties projektu konkursā ar projekta ideju “Primārās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana ģimenes ārsta praksē Alsungas novadā”, nosakot, ka projekta 

īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējuma apmērs ir līdz EUR 8000,00, tai skaitā 

Publiskais finansējums līdz EUR 6800,00 jeb 85% un pašvaldības līdzfinansējums līdz EUR 

1200,00 jeb 15%. 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 


