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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 19. marts                                                                        Nr. 4 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācija. 

2. Par Alsungas vidusskola attīstību. 

3. Par izmaksu  apstiprināšanu Alsungas novada izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības 

pakalpojumiem. 

4. Par zemes nomu. 

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

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

7. Par nekustamā īpašuma “KALNI”  Alsungas novadā, nodošanu atsavināšanai. 

8. Par ceļa reālservitūta noteikšanu.   

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

10. Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Alsungā, Alsungas novadā, pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu biedrībai “Alsunga, Skolas iela 6”. 

11. Par D.Kalniņas komandējumu. 

12. Par ceļa pārbūves projekta realizāciju. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.30 un beidz plkst. 17.30.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Ainars Macpans (ierodas pie pirmā jautājuma izskatīšanas), Māra Rozentāle, Inga Bredovska. 

Sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nav ieradusies deputāte: Zaiga Vanaga, Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamo īpašumu speciāliste 

Santa Kreičmane. 

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 Alsungas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācija 

D. Kalniņa, I. Staņislavčika 

 2016. gada 18. februārī tika nobināta Biedrība Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācija (DZINDA), reģ. Nr.40008248596.  Tās mērķis - veicināt dzimtsarakstu nodaļu 

darbinieku profesionālās izaugsmes pilnveidošanu, darbinieku pieredzes apmaiņu un 

savstarpēju sadarbību, pārstāvēt un aizstāvēt Biedrības biedru intereses un tiesības. 

 Līdz šim asociācijā iestājusies Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Staņislavčika. 

Kļūstot par asociācijas biedru, pašvaldībai ir iespēja dalīties pieredzē, izteikt priekšlikumus 

likumdevējam par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos, kas saistās ar dzimtsarakstu 

nodaļu darbību. 

 Iestāšanās maksa asociācijā juridiskajām personām – EUR 30.00, biedru maksa 

pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu līdz 10 000 – EUR 50.00 gadā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu un 95. Panta pirmo un ceturto daļu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.03.2019. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Iestāties Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija (DZINDA), reģ. 

Nr.40008248596. 

2. Par Alsungas novada pašvaldības pārstāvi Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācija noteikt Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Ināru Staņislavčiku.  

3. Apmaksāt iestāšanās maksu EUR 30.00 un biedru naudu EUR 50.00 gadā no 

Dzimtsarakstu nodaļas budžeta līdzekļiem. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Ināra Staņislavčika. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

2.# 

Par Alsungas vidusskola attīstību 

D. Kalniņa, G. Rozentāls, M. Rozentāle, A.Vanaga 

19.02.2019. saņemta vēstule no Izglītības un zinātnes ministrijas (Nr.4-7e/19/556) par 

izglītības iestāžu tīkla attīstību, kurā tika norādīts, ka daudzām pašvaldībām patlaban aktuāls 

jautājums ir skolu tīkla sakārtošana, kas ir viens no priekšnoteikumiem pedagogu darba 

samaksas paaugstināšanai. Izglītības un zinātnes ministrija ir aicinājusi pašvaldības iesniegt 

redzējumu par izglītības stratēģiju un izglītības iestāžu tīkla attīstību turpmāko trīs gadu 

periodā. Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana nozīmē pārdomātus pašvaldību lēmumus resursu 

koncentrācijai un izglītības pakalpojumu pieejamības pārstrukturizācijai, respektējot katra 
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novada un plānošanas reģiona īpatnības un attīstības modeļus, taču vienlaikus sekmējot arī 

kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam skolēnam. 

05.03.2019. ir saņemts deputātu M. Rozentāles un G. Rozentāla Alsungas vidusskolas 

attīstības redzējums. 

Izglītības pārvaldes vadīttāja A. Vanaga apkopojusi normatīvos aktus, lai informētu, 

kādi nosacījumi un prasības būs vidusskolu atvēršanai un programmu satura īstenošanai. 

2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā 

valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās 

izglītības pakāpē” noteiktas vidusskolām izvirzītās prasības kontekstā ar jaunā kompetencēs 

balstītā vispārējās vidējās izglītības satura ieviešanu. 

1. Noteikumi nosaka: 

1.1. kvalitātes kritērijus, minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības 

pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kā arī 

kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai minētajās izglītības iestādēs; 

1.2. kritērijus un kārtību, kādā valsts, ņemot vērā minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu 

vidējās izglītības pakāpē, piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības 

iestāžu vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas 

finansēšanā, ja izglītības iestāde neatbilst šajos noteikumos minētajiem kvalitātes kritērijiem. 

 

II. Kvalitātes kritēriji un minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits 

3. Kvalitātes kritēriji, atbilstoši kuriem vispārējās izglītības iestādes vispārējās vidējās 

izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksa tiek finansēta 100 

procentu apmērā no finansējuma, kas aprēķināms atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs vai normatīvajiem aktiem par kārtību, 

kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs (turpmāk – 

finansēšanas noteikumi), ir šādi: 

3.1. spēkā esošajā akreditācijā vispārējās izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības 

programmu īstenošanas kvalitātei saskaņā ar normatīvo regulējumu par vispārējās izglītības 

iestāžu un vispārējās izglītības programmu akreditāciju noteiktais kvalitātes vērtējuma 

līmenis nav zemāks par III līmeni (labi) šādos kvalitātes vērtēšanas kritērijos: 

3.1.1. mācību saturs; 

3.1.2. mācīšanas kvalitāte; 

3.1.3. atbalsts mācību darba diferenciācijai; 

3.1.4. iekārtas un materiāltehniskie resursi; 

3.1.5. fiziskā vide; 

3.2. 12. klases izglītojamo kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indekss 

(turpmāk – centralizēto eksāmenu rezultātu indekss) ir 60 procenti vai lielāks. 

4. Minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības pakāpē ir šāds: 

4.3. vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupā –  

       33 izglītojamie 

4.3.2. novados, izņemot šo noteikumu 4.1.2. apakšpunktā minētos novadus; 

 

III. Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā no valsts budžeta līdzekļiem 

5. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija), izmantojot šo noteikumu pielikumā 

minētos datus un formulas, katru gadu līdz 15. augustam aprēķina centralizēto eksāmenu 

rezultātu indeksu. 

https://likumi.lv/ta/id/302034#piel0
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6. Ministrija katru gadu izvērtē pašvaldības, valsts augstskolas un privātās vispārējās vidējās 

izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja tiek 

konstatēta neatbilstība šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajam kritērijam, ministrija līdz 

kārtējā gada 20. augustam par to rakstiski informē vispārējās izglītības iestādes dibinātāju un 

vispārējās izglītības iestādi. 

7. Vērtējot atbilstību šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem, ministrija ņem vērā 

informāciju par izglītojamo skaitu kārtējā gada 1. septembrī, ko izglītības iestāde līdz kārtējā 

gada 5. septembrim ir ievadījusi un apstiprinājusi Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

8. Valsts piedalās vispārējās izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā no valsts budžeta līdzekļiem šādā 

apmērā no finansējuma apmēra, kas aprēķināms atbilstoši finansēšanas noteikumiem: 

8.1. 100 procentu apmērā no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam, ja 

vispārējās izglītības iestāde neatbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem; 

8.2. 50 procentu apmērā no nākamā gada 1. septembra līdz aiznākamā gada 31. augustam, ja 

izglītojamo skaits kārtējā gada 1. septembrī ir vienāds ar šo noteikumu 4. punktā noteikto 

minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu vai lielāks un vispārējās izglītības iestāde otro gadu pēc 

kārtas neatbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem. 

9. Valsts nepiedalās vispārējās izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā no valsts budžeta līdzekļiem, ja 

izglītojamo skaits kārtējā gada 1. septembrī: 

9.1. ir mazāks par šo noteikumu 4. punktā noteikto minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un 

vispārējās izglītības iestāde otro gadu pēc kārtas neatbilst šo noteikumu 3. punktā minētajiem 

kvalitātes kritērijiem; 

9.2. ir vienāds ar šo noteikumu 4. punktā noteikto minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu vai 

lielāks un vispārējās izglītības iestāde trešo gadu pēc kārtas neatbilst šo noteikumu 3. punktā 

minētajiem kvalitātes kritērijiem. 

V. Noslēguma jautājumi 

11. Izglītības iestāde uzskatāma par atbilstošu šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajam 

kritērijam, ja: 

11.1. no 2020. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam centralizēto eksāmenu rezultātu 

indekss ir 40 procenti vai lielāks; 

11.2. no 2025. gada 1. augusta līdz 2029. gada 31. jūlijam centralizēto eksāmenu rezultātu 

indekss ir 50 procenti vai lielāks. 

12. Šo noteikumu pielikuma 3.1. apakšpunkts stājas spēkā 2023. gada 1. augustā. Ministrija 

līdz 2023. gada 31. jūlijam centralizēto eksāmenu rezultātu indeksu aprēķina, izmantojot šo 

noteikumu pielikuma 3.2. apakšpunktā norādīto formulu. 

13. Šo noteikumu pielikuma 3.2. apakšpunkts ir spēkā līdz 2023. gada 31. jūlijam. 

14. Vērtējot izglītības iestādes atbilstību šo noteikumu 3., 8. un 9. punktā minētajiem 

kritērijiem, šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto kvalitātes kritēriju ņem vērā no 2023. gada 

1. augusta. 

Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. augustā. 

Izraksts no Vispārējā izglītības likuma pārejas noteikumiem : 

25.p Grozījumi šā likuma 43.pantā : 

43.pants. Vispārējās vidējās izglītības programmu obligātais saturs  
Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās 

izglītības standarts. 

1) 2020. gada 1. septembrī — attiecībā uz vidējās izglītības programmas īstenošanu 10. un 

11. klasē; 

2) 2021. gada 1. septembrī — attiecībā uz vidējās izglītības programmas īstenošanu 12. klasē. 

https://likumi.lv/ta/id/302034#p3
https://likumi.lv/ta/id/302034#p4
https://likumi.lv/ta/id/302034#p3
https://likumi.lv/ta/id/302034#p4
https://likumi.lv/ta/id/302034#p3
https://likumi.lv/ta/id/302034#p4
https://likumi.lv/ta/id/302034#p3
https://likumi.lv/ta/id/302034#p4
https://likumi.lv/ta/id/302034#p3
https://likumi.lv/ta/id/302034#piel0
https://likumi.lv/ta/id/302034#piel0
https://likumi.lv/ta/id/302034#piel0
https://likumi.lv/ta/id/302034#p3
https://likumi.lv/ta/id/302034#p8
https://likumi.lv/ta/id/302034#p9
https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/20243#p43
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28. Grozījumi šā likuma 4. panta 11. punktā (par mācību priekšmeta standarta izslēgšanu), 

grozījumi par 14. panta 2. punkta izslēgšanu, 15. panta pirmās daļas jaunā redakcija (par valsts 

vispārējās izglītības standarta jauniem noteikumiem), grozījumi par 16. panta izslēgšanu, 

grozījumi 17. panta pirmajā daļā (par vispārējās izglītības programmas satura jauniem 

noteikumiem) un 19. panta otrajā daļā (par mācību priekšmeta standarta izslēgšanu) stājas 

spēkā: 

1) 2020. gada 1. septembrī — attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 1., 4., 7. 

un 10. klasē; 

2) 2021. gada 1. septembrī — attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 2., 5., 8. 

un 11. klasē; 

3) 2022. gada 1. septembrī — attiecībā uz vispārējās izglītības programmu īstenošanu 3., 6., 9. 

un 12. klasē. 

38. Grozījumi šā likuma 1. panta otrās daļas 5. punktā (par mācību priekšmetu apvienošanu 

mācību jomās), grozījumi par 42. panta pirmās daļas izslēgšanu un likuma papildināšanu ar 

42.
1
 pantu stājas spēkā: 

1) 2020. gada 1. septembrī — attiecībā uz vidējās izglītības programmu īstenošanu 10. klasē; 

2) 2021. gada 1. septembrī — attiecībā uz vidējās izglītības programmu īstenošanu 11. klasē; 

3) 2022. gada 1. septembrī — attiecībā uz vidējās izglītības programmu īstenošanu 12. klasē. 

 

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

apvienotā komitejas 14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Izstrādāt Alsungas vidusskolas ilgtermiņa attīstības stratēģiju.  

2. Uzdot Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītājai A. Vanagai izveidot darba grupu 

Alsungas vidusskolas ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādei, iekļaujot tajā Alsungas 

novada izglītības iestāžu vadītājus, Alsungas vidusskolas padomes pārstāvjus, deputātus 

un citas personas, kas var dot nozīmīgu ieguldījumu stratēģijas izstrādē. Iesniegt 

izveidotās darba grupas sastāvu apstiprināšanai Alsungas novada domes priekšsēdētājai 

līdz 2019. gada 15. aprīlim. 

3. Alsungas novada izglītības pārvaldes vadītājai A. Vanagai iesniegt Alsungas 

vidusskolas ilgtermiņa attīstības stratēģijas projektu līdz 14. jūnijam domes 

priekšsēdētājai D. Kalniņai virzīšanai izskatīšanai apvienotajā komiteju sēdē. 

 

3.# 

Par izmaksu  apstiprināšanu Alsungas novada izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības 

pakalpojumiem 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Atbilstoši 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 481, ir noteikta 

kārtība, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas 

pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām 

pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto maksas pakalpojumu apmaksu. 

https://likumi.lv/ta/id/20243#p4
https://likumi.lv/ta/id/20243#p14
https://likumi.lv/ta/id/20243#p15
https://likumi.lv/ta/id/20243#p1
https://likumi.lv/ta/id/20243#p42
https://likumi.lv/ta/id/20243#p42.1
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Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji līdz attiecīgā saimnieciskā gada 1.aprīlim vai 

triju mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības izglītības iestādes 

sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta pakalpojuma saņēmējam parakstīšanai līguma 

projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī, pievienojot pielikumus, kuri ir līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

Pielikumos norāda faktisko izglītojamo skaitu, kas attiecīgajā laikaposmā izmanto 

pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus (pievieno izglītojamo sarakstu), un 

pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas 

plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar MK noteikumu 9. punktu. 

Lai noslēgtu līgumus par izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības pakalpojumiem, 

Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema lūdzu apstiprināt izdevumus mēnesī: 

       uz 1 skolēnu Alsungas vidusskolā  Euro 111.96     (Pielikums Nr. 1), 

       uz 1 Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis”audzēkni Euro 115.02 (Pielikums Nr. 2). 

 

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

apvienotā komitejas 14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1.  Apstiprināt sekojošus izdevumus uz 1 izglītības iestādes audzēkni mēnesī  

Alsungas vidusskolā         Euro 111.96 

PII “Miķelītis”                 Euro  115.02 

2. Uzdot Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītājai A.Vanagai sagatavot un noslēgt 

līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām, kuru teritorijā deklarētie iedzīvotāji 

izmanto Alsungas novada domes Izglītības iestāžu sniegtos izglītības pakalpojumus. 

 

  



7 

 

                                                                              

Pielikums Nr.  1  

 

    
    
Alsungas novada 

dome 

  

LV90000036596   

 IZDEVUMI ALSUNGAS  VIDUSSKOLAS UZTURĒŠANAI 

2018.GADĀ 

 

 PĒC NAUDAS PLŪSMAS    EURO  

 (Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 418  28.06.2016 ar grozījumiem 18.01.2019) 

EKK Finansējums Izdevumu veids Summa 

Euro 

1119 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Pārējo darbinieku darba samaksa 78960,03 

1147 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Piemaksa par papildu darbu 857,59 

1150 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regul. dok.pamata 

0,00 

1210 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 

19246,86 

1221 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

1592,70 

1228 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

DD sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

neapliek ar nodokli 

0,00 

2111 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Dienas nauda 0,00 

2112 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 71,75 

2219 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Pārējie sakaru pakalpojumi 1043,56 

2221 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par apkuri 23637,10 

2222 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 1790,37 

2223 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par elektroenerģiju 10104,60 
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2224 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par sauso sadzīves atkritumu savākšanu 521,82 

2229 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 0,00 

2231 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 

0,00 

2233 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 1833,20 

2234 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības 

izdev. darba ņēmējiem 

89,02 

2235 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 20,00 

2239 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Pārējie ar iest.darb. veicamo funkc.nodrošinās.saistītie 

pakalpojumi 

180,38 

2241 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju un telpu remonts 132,24 

2242 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0,00 

2243 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apaklpošana 

2627,04 

2244 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju, telpu un teritoriju  uzturēšana 553,99 

2251 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi 667,98 

2264 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Iekārtu un inventāra īre un noma 682,52 

2279 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 1098,18 

2311 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Biroja preces 1348,09 

2312 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Inventārs 2094,82 
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2314 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai  

81,43 

2322 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Degviela 0,00 

2341 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 249,91 

2350 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3526,58 

2363 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Ēdināšanas izdevumi 0,00 

2370 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Mācību līdzekļi un materiāli 1322,34 

2400 Vidusskola - 

pašvaldības 

finansējums 

Grāmatas un žurnāli 165,74 

KOPĀ  PAŠVALDĪBAS  FINANSĒJUMS 154499,84 

Skolēnu skaits uz 01.01.2019 115 

Izdevumi uz 1 skolēnu gadā  Euro 1343,48 

Izdevumi uz 1 skolēnu mēnesī  Euro 111,96 
Aprēķinu sagatavoja Finanšu nodaļas vadītāja   Ausma Mundiciema  

  63351396,26364270  

  ausma.mundiciema@alsunga.lv   

 

  

mailto:ausma.mundiciema@alsunga.lv
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Alsungas novada dome                                                                              

Pielikums Nr. 2. 

 

LV90000036596   

    
  IZDEVUMI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

"MIĶELĪTIS" UZTURĒŠANAI 2018.GADĀ 

 

 PĒC NAUDAS PLŪSMAS    EURO  

 (Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 418  28.06.2016 ar grozījumiem 18.01.2019) 

Izmaksu 

EKK 

Finansējuma 

avots 

Izdevumu veids Summa 

EUR 

1119 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējo darbinieku darba samaksa 50785,56 

1147 Pašvaldības 

finansējums 

Piemaksa par papildu darbu 1592,01 

1210 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

12879,71 

1221 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

2275,07 

2112 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 

izdevumi 

63,50 

2219 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie sakaru pakalpojumi 908,64 

2221 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par apkuri 6520,00 

2222 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 943,29 

2223 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par elektroenerģiju 6208,64 

2224 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par sauso sadzīves atkritumu 

savākšanu 

487,44 

2229 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 

0,00 

2231 Pašvaldības 

finansējums 

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 

0,00 

2233 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 169,40 

2234 Pašvaldības 

finansējums 

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdev. darba ņēmējiem 

652,82 

2235 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 

229,40 

2239 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie ar iest.darb. veicamo 

funkc.nodrošinās.saistītie pakalpojumi 

67,17 

2241 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju un telpu remonts 4766,57 

2243 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apaklpošana 

0,00 

2244 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju, telpu un teritoriju  uzturēšana 792,88 
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2249 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

788,82 

2251 Pašvaldības 

finansējums 

Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi 50,00 

2264 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtu un inventāra īre un noma 91,20 

2279 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu 

veidi 

57,22 

2311 Pašvaldības 

finansējums 

Biroja preces 429,36 

2312 Pašvaldības 

finansējums 

Inventārs 954,87 

2314 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai 

52,45 

2322 Pašvaldības 

finansējums 

Degviela 0,00 

2341 Pašvaldības 

finansējums 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 69,93 

2350 Pašvaldības 

finansējums 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 

1580,98 

2363 Pašvaldības 

finansējums 

Ēdināšanas izdevumi 0,00 

2370 Pašvaldības 

finansējums 

Mācību līdzekļi un materiāli 310,67 

2400 Pašvaldības 

finansējums 

Grāmatas un žurnāli 54,39 

5233 Pašvaldības 

finansējums 

Bibliotēku fondi 70,59 

KOPĀ PAŠVALDĪBAS  FINANSĒJUMS  93852,58 

Audzēkņu skaits uz 01.01.2019. 68 

Izdevumi uz 1  audzēkni gadā Euro   . 1380,19 

Izdevumi uz 1 audzēkni mēnesī  Euro 115,02 

    
Aprēķinu sagatavoja: Finanšu nodaļas vadītāja  Ausma Mundiciema  

  63351396,26364270  

  ausma.mundiciema@alsunga.lv   

 

  

mailto:ausma.mundiciema@alsunga.lv
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4.# 

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 personu iesniegumiem ([..], personas kods [..], 

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

personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsungas novads), Finanšu saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.03.2019. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 01.04.2019 noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2023. ar [..], personas kods [..], 

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

kadastra apzīmējumu 62420060050 - 1.3 ha (lauksaimniecības vajadzībām) un 

62420060049 - 4.1 ha nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

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

2. Ar 01.04.2019 noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2023. ar [..], personas kods [..], dzīvo 

[..], Ventspils, par zemes gabalu “Vecais stadions” ar kadastra apzīmējumu 

62420080388 - 0.37 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 01.04.2019 noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2019. ar [..], personas kods [..], 

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

apzīmējumu 62420120139 - 0.3 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 

0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez 

PVN). 
 

 

5.# 

Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 07.03.2019. 

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 
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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 2015. gada 8. decembra 

noteikumu Nr. 698  “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija 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 

14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

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

apzīmējumu [..]  - 3.8 ha;  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

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

 

 

6.#  

Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 06.03.2019. 

tika saņemts iesniegums no [..], p.k. [..], deklarētā adrese [..]  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 2015. gada 8. decembra 

noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija 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 

14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 
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Dome nolemj: 

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

kadastra apzīmējumu [..]  - 5.8 ha.  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

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

 

7.# 

Par nekustamā īpašuma “KALNI”, Alsungas novadā, nodošanu atsavināšanai 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Alsungas novada dome ir saņēmusi [..], personas kods [..], dzīvo [..] Alsungas novads,  

atsavināšanas ierosinājumu (25.02.2019.) par zemes gabala “Kalni”, Alsungā (turpmāk- zemes 

gabals) atsavināšanu.  

Zemesgabala platība 0.5675 ha, kadastra Nr.62420060029. Uz zemes gabala atrodas [..] 

piederošas ēkas dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu [..]. 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu, atsevišķos 

gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas:  

1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku 

(būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei; 

2) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi 

tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Saskaņā ar likumiem “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” un “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. pantu, Zemes reformas laikā pašvaldībām 

piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta lauku apvidu 

zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas 

līgumi. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un otro daļu, 

Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta” 11.punkta 11.4. apakšpunktu, “Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu” un “Par valsts un 

pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. pantu, Finanšu 

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

14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 
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Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā zemes gabalu “Kalni” ar kadastra apzīmējumu 

Nr. 62420060029 - 0.5675 ha platībā uz Alsungas novada domes vārda. 

2. Nodot atsavināšanai zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 62420060029 - 0.5675 ha. 

3. Veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

4. Pieņemt zināšanai, ka [..] ar Alsungas novada domes 25.01.2007. lēmumu pārtrauktas 

lietošanas tiesības. [..] noteiktajā termiņā ir noslēdzis zemes nomas līgumu. 

Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldības mantas  atsavināšanas likums”, 

pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 3. un 

8. punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības 

laikā.  

 

  

8.# 

Par ceļa reālservitūta noteikšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome 2019.gada 2019.gada 5.februārī  ir saņēmusi nekustāmā 

īpašuma, īpašnieka [..] iesniegumu ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz Alsungas novada 

pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā nekustāmā īpašuma Alsungas novada “Līvnieki” zemes 

esošo ceļu, par labu nekustāmajam īpašumam Alsungas novada [..] jo piekļuve [..] īpašumam 

[..] ir iespējama vienīgi  izmantojot uz nekustāmā īpašuma “Līvnieki” esošo ceļu. 

 Dome konstatē: 

1) nekustāmais īpašums Alsungas novada [..]  ir [..], p.k. [..], īpašumā, reģistrēts Kurzemes 

rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..], ar 

kadastra Nr. [..]; 

2) nekustāmais īpašums Alsungas novada “Līvnieki”, kadastra nr. 62420080619, ir Alsungas 

novada pašvaldības tiesiskā valdījumā; 

3) pamatojoties uz zemes gabala izvietojuma shēmas datiem, piekļuve nekustāmam īpašumam 

Alsungas novada [..]  ir iespējama, izmantojot uz nekustāmā īpašuma Alsungas novada 

“Līvnieki” esošo ceļu. 

 Pamatojoties uz Civillikuma 1330. un 1131.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

2) daļu un 77.panta 1. un 2.daļu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atcelt 2019. gada lēmumu Nr. 2#2 “Par personālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu 

nekustāmam īpašumam “[..]”, Alsungas novadā”. 



16 

 

2. Slēgt līgumu ar [..], p.k. [..], par ceļa reālservitūta nodibināšanu uz pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā esošā nekustāmā īpašuma Alsungas novada “Līvnieki” zemes, kadastra Nr. 

62420080515, esošo ceļu. 
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Pielikums Nr.3 

Alsungas  novada domes lēmumam 

(19.03.2019. sēdes protokola izraksts Nr.4#8) 

 

LĪGUMS  

par reālservitūta nodibināšanu uz ceļu. 

  

2019.gada__________                                 Alsungā. 

 

Alsungas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024455, kuras vārdā saskaņā ar 

likumu “Par pašvaldībām” rīkojas Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, 

turpmāk tekstā -Pašvaldība, no vienas puses, un 

[..], personas kods [..], turpmāk tekstā - Servitūta izlietotājs, no otras puses, abi kopā tekstā 

saukti - PUSES, ievērojot, ka: 

 

- Pašvaldības tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums “Līvnieki”, Alsungas novadā, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6242 008 0619, turpmāk 

tekstā- Kalpojošais nekustamais īpašums; 

- Servitūta izlietotāja īpašumā ir nekustāmais īpašums [..], Alsungas pagastā, kadastra 

Nr. [..], kas ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Alsungas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..], turpmāk tekstā- Valdošais nekustamais īpašums;  

- piekļuve un uzturēšana Valdošajam nekustamajam īpašumam ir iespējama šķērsojot 

Kalpojošo nekustamo īpašumu;  

- pamatojoties uz Alsungas novada domes 2019.gada _____ lēmumu “Par reālservitūta - 

ceļa servitūta nodibināšanu nekustāmam īpašumam [..] Alsungas novadā”, 

izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, spaidiem un viltus, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā- 

Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets. 

 

1.1.  Parakstot Līgumu, Pašvaldība un Servitūta izlietotājs nodibina ceļa personālservitūtu 

(Servitūts) un piešķir tiesību Servitūta izlietotājam lietot un uzturēt ceļa posmu, kas atrodas 

uz Kalpojošā nekustamā īpašuma. 

1.2.  Personālservitūta nodibināšanas mērķis ir nodrošināt Servitūta izlietotājam piekļuvi 

Valdošajam nekustamajam īpašumam. 

 

2. Servitūts. 

 

2.1. Servitūts ir reālservitūts Civillikuma IV. nodaļas “Servitūti” izpratnē un nosaka Servitūta 

izlietotāja tiesību lietot ceļu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.2. Servitūts tiek nodibināts par labu Servitūta izlietotājam bez noteikta termiņa. 

2.3. Līgumā minētais Servitūts apzīmēts Kalpojošā nekustamā īpašuma zemes Situāciju plānā 

(pielikums Nr.1) un Skicē ar servitūta ceļu (pielikums Nr.2). 

2.4.  Servitūta raksturojošie lielumi ir šādi: 

- servitūta ceļa garums - 324 metri; 

- servitūta ceļa platums -4.5 metri; 

- zemes platība, uz kuru tiek nodibināts servitūts ir 0,1 ha. 

2.5. Līguma 2.5. apakšpunktā minētie Servitūta raksturojošie lielumi var tikt precizēti, izdarot 

instrumentālo uzmērīšanu. 
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2.6.  Parakstot Līgumu, PUSES piekrīt Servitūta nostiprināšanai un apņemas veikt visas 

nepieciešamās darbības, lai veiktu Servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatā.  

 

3. Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja tiesības un pienākumi. 

 

3.1. Parakstot šo līgumu, Pašvaldība apliecina, ka tā ir vienīgā tiesiskā valdītāja ar atbilstošām 

tiesībām noslēgt Līgumu Kalpojošam nekustamam īpašumam, uz kura ir ceļa posms, 

kam tiek nodibināts Servitūts,  

3.2.   Pašvaldība apliecina, ka Kalpojošais nekustamais īpašums Līguma noslēgšanas brīdi nav 

ieķīlāts, iznomāts, nodots lietošanā vai valdījumā jebkurai citai personai vai citādi 

apgrūtināts ar lietu vai saistību tiesībām tā, ka tas varētu traucēt Līguma noslēgšanai, 

Servitūta ierakstīšanai zemesgrāmatā un/vai Servitūta izlietošanai. 

3.3. Pašvaldība kā Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs nedrīkst likt šķēršļus 

izmantot nodibināto servitūta tiesību. 

3.4.  Nodibinātais Servitūts nekādā veidā nevar ierobežot Kalpojošā nekustamā īpašuma 

tiesiskā valdītāja tiesības izmantot ceļu.  

3.5.   Pašvaldības kā Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja pienākums ir veikt 

uzmērīšanu un segt izdevumus saistībā ar Servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatā.  

 

4. Servitūta izlietotāja tiesības un pienākumi. 

 

4.1. Servitūta izlietotājam ir tiesības izlietot servitūta tiesību pilnā apmērā Latvijas 

Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2.  Servitūta izlietotājs ir tiesīgs bez atsevišķas saskaņošanas ar Kalpojošā nekustamā 

īpašuma tiesisko valdītāju veikt ceļa uzlabošanu, ikgadējos uzturēšanas darbus, neskarot 

ceļa posmam piegulošo zemi un neaizskarot dabā esošās robežzīmes. 

4.3 Pārbūvi un ar to saistītos projektēšanas darbus Servitūta izlietotājs ir tiesīgs veikt pēc 

Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas, 

atbilstoši tam, kā to nosaka būvniecību reglamentējošie normatīvie akti. 

4.4.  Servitūta izlietotājam jāievēro ceļa posma aizsardzības noteikumi, kas ir noteikti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos, ar savu darbību lietojot servitūta ceļu, un Servitūta 

lietotājs nedrīkst pasliktināt ceļa stāvokli.  

4.8.  Servitūta izlietotājs nesaņem atlīdzību no Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja 

par Kalpojošajā nekustamajā īpašumā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, kas 

radušies lietojot Servitūtu. 

4.9.  Servitūta izlietotājs nedrīkst liegt izmantot ceļu pār Kalpojošo nekustāmo īpašumu citām 

fiziskām un/vai juridiskajām personām. 

 

5. Vispārēji  noteikumi. 

 

5.1.   Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. 

5.2.   Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi 

netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies 

spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas PUSES. 

5.3.    Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, PUSES vadās no Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.4.    Ja spēkā stājas normatīvais akts, kas paredz, nosaka vai uzliek savādākus Servitūta 

izlietotāja un/vai Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja tiesības un/vai 

pienākumus, tad Līgumā izdarāmi grozījumi saskaņā ar šī normatīva akta noteikumiem. 
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5.5.    PUSĒM rakstveidā vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti jebkādi grozījumi un labojumi. 

5.6.    Līgums ir saistošs abām PUSĒM, PUŠU pilnvarotajiem pārstāvjiem,  kā arī PUŠU 

saistību un tiesību pārņēmējiem.  

5.7.   PUSES apliecina, ka starp tām nepastāv materiālas, vai cita veida pretenzijas par 

Servitūta tiesību nodibināšanu un izlietošanu. 

5.8.    Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma 

un skar tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirts Latvijas 

Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. 

5.10. Līgums sastādīts trīs eksemplāros pa vienam katrai PUSEI, bet trešais- iesniegšanai 

Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

 

6. PUŠU rekvizīti: 

Servitūta izlietotājs: Kalpojošā nekustamā īpašuma 

 tiesiskais valdītājs : 

 

          Alsungas novada pašvaldība 
[..]  

p.k. [..] 

deklarētā dzīvesvieta: 
[..]  

Alsungas novads, LV-3306, 

Tālrunis_________ 

e-pasts:_______  

 

 

 

 reģ. Nr. 90000036596 

Pils iela 1, Alsunga,  

Alsungas novads, LV -  3306 

Tālrunis: +371 63351342 

e-pasts: dome@alsunga.lv  

 

  

 

 

 
[..]   Alsungas novada domes priekšsēdētāja 

   Daiga Kalniņa 

    

  
 

 
  

mailto:dome@alsunga.lv
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9.# 

Par Alsungas novada domes 21.02.2019.  sēdes lēmuma “Par Alsungas novada domes 

amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu” grozījumiem 

D. Kalniņa, A.Mundiciema, L. Migoviča 

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. Ar 

Alsungas novada domes 21.02.2019. sēdes lēmumu Nr. 2#5 tika likvidēta amata vieta 

“Automobiļa vadītājs”. Saskaņā ar Darba likuma 104.pants, darbinieku skaita samazināšana ir 

darba līguma uzteikums tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar darbinieka uzvedību vai viņa 

spējām, bet ir pietiekami pamatots ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku 

vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā. Tā kā amata vietas likvidēšana ir 

darbinieku skaita samazinājums, nepieciešams papildināt domes lēmumu ar pamatojumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” uz 14. panta otrās daļas 6. punktu, Finanšu 

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

14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

1 deputāta balsi “Pretī” Aivars Sokolovskis, 

Dome nolemj: 

1. Papildināt Alsungas novada domes 21.02.2019.  sēdes lēmuma Nr. 2#5 “Par 

Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu” 

konstatējošo un pamatojuma daļu ar šādu tekstu: 

“Kopš 2013.gada 24.septembra ir izveidots amats “Automobiļa vadītājs”. 24.09.2013. 

automobiļa vadītājs uz noteiktu laiku tiek pieņemts darbā arī par autobuša šoferi (40 stundas 

mēnesī). 2016. gada 11. janvārī ir noslēgta vienošanās par grozījumiem pie darba līguma, kura 

neparedz mainīt amatu “Automobiļa vadītājs”, bet paredz darba samaksā iekļaut arī autobusa 

vadīšanu (autobusa vadītāja atvaļinājuma laikā). 11.01.2016. parakstīts amata apraksts, kurā kā 

amata nosaukums norādīts “Šoferis (Autobuss, vieglās mašīnas vadītājs)”. Domes lēmumā 

norādīts, ka autobusa ISUZU šoferim ir 0,3 likmes, bet vieglā automobīļa šoferim 0.7 likmes. 

Tā kā autobuss ISUZU, kuru vadīja darbinieks, kas veica šo amatu un bija pieņemt darbā amatā 

“Automobiļa vadītājs”, nebija atbilstošā tehniskā stāvoklī, pamatojoties uz 2017.gada 20.jūlija 

lēmumu Nr. 13#12 Par automašīnas ISUZU TURQUOISE pārdošanu par brīvu cenu un tālāko 

transportlīdzekļa autobusa ISUZU TURQUOISE pārdošanu, tas tika pārdots. Pēc lēmuma 

pieņemšanas par autobusa pārdošanu, darbiniekam ar rīkojumu tika uzdots pieņemt lietošanā 

no jauna nopirkto autobusu FORD TRANSIT, no kā darbinieks rakstiski atteicās. Līdz ar to 

darbinieks turpināja 2013. gada 24. septembrī noslēgto darba līgumu kā Automobiļa vadītājs, 

bet neturpinājās vairs 2014. gada 16. jūnija un 2016.gada 11. janvāra vienošanās par 

grozījumiem pildīt arī autobusa vadītāja pienākumus. Tā kā autobusu bija nepieciešams vadīt, 



21 

 

lai nodrošinātu skolēnu pārvadājumus, tika izveidota amata vieta “Autobusa vadītājs” un 

pieņemts cits darbinieks.  

Izvērtējot nepieciešamību pēc vieglās autommašīnas šofera, secināms, ka pašlaik ļoti 

reti tiek izmantots domes vieglā automobiļa šofera pakalpojumus: 2016. gadā tika nobrauktas 

1220 stundas, bet 2018. gadā 528 stundas, no tām 2. pusgadā tikai 15 stundas. Saskaņā ar 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, 

publiskai personai ir pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu, t.i., rīcībai 

jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Tā kā 

izvērtējot automobīļa vadītāja noslodzi, konstatēts, ka noslodze ir ļoti maza un pēdējā pusgadā 

automobiļa vadītāja pakalpojumi faktiski nav bijuši nepieciešami, secināms, ka šāds amats nav 

nepieciešams, tāpēc nekavējoties pārtraucama publisko līdzekļu nelietderīga izlietošana.” 

 

 

10.# 

Par dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Alsungā, Alsungas novadā, pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas tiesību nodošanu biedrībai “Alsunga, Skolas iela 6” 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

 

Nekustamais īpašums – divu stāvu dzīvojamā māja Skolas ielā 6, Alsungā, Alsungas 

novadā, kadastra numurs 62420080376, ir sadalīts 8 dzīvokļu īpašumos. Pie dzīvokļu 

īpašumiem ir piesaistītas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo koplietošanas 

telpu un zemes domājamās daļas. Dzīvojamā mājā 6 dzīvokļu īpašumi ir privatizēti, divi 

dzīvokļu īpašumi ir pašvaldības īpašums. Zemesgrāmatā atvērti 8 dzīvokļu īpašumu 

apakšnodalījumi. 

Alsungas novada domē 2019.gada 8.martā (reģ. Nr. 2.1.17/306) saņemts dzīvokļu 

īpašnieku biedrības „Alsunga, Skolas iela 6” valdes locekles Daces Aivares iesniegums „Par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu” ar vēlmi pārņemt dzīvojamās ēkas Skolas 

ielā 6 , Alsungas novadā apsaimniekošanu. Iesniegts arī dzīvokļu īpašnieku 2019.gada 24. 

janvāra kopsapulces protokols, kurā fiksēts lēmums par nekustamā īpašuma pārņemšanu 

dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā. Lēmumu pieņēmuši 6 dzīvokļu īpašnieki, 2 atturējušies. 

Dzīvokļu īpašnieku kopību pārstāvēs, kā arī mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no 

Alsungas ovada domes veiks dzīvojamās mājas Skolas iela 6, Alsunga, dzīvokļu īpašnieku 

izveidota biedrība „Alsunga, Skolas iela 6”. Biedrība noslēgs un parakstīs līgumus, iesniegs un 

saņems iesniegumus un citus nepieciešamos dokumentus, parakstīs dzīvojamās mājas 

nodošanas-pieņemšanas aktus, saņems lietvedību, pārskatus, neizlietotos uzkrājumus, dzīvokļu 

īpašniekiem piederošo mantu, informāciju, kā arī citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētās lietas, kas pienākas dzīvokļu īpašniekiem, pārņemot māju no iepriekšējā valdītāja, 

kā arī nodrošinās pārvaldīšanas procesu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par 

valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto un sesto daļu, 

izskatot Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Alsunga, Skolas iela 6” valdes locekles Daces Aivares 

iesniegumu un tam pievienoto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 25.02.2019. lēmumu 

Nr. 6-24/11217/1 par biedrības ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, biedrības 

statūtiem, Dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Alsungā, dzīvokļu īpašnieku 24.01.2019. 

kopsapulces protokolu dokumentus, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.03.2019. sēdes deputātu atzinumu, 



22 

 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Nodot 8 dzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas ielā 6, Alsungā, Alsungas novadā, kadastra 

numurs 62420080376, kuras kopējā platība ir 409,4 m
2
 un zemes gabala 2110 m

2
 platībā, 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības Biedrībai „Alsunga, Skolas iela 6”, reģistrācijas 

numurs 50008285081, juridiskā adrese: Skolas iela 6-3A, Alsunga, Alsungas novads.  

2. Izveidot dzīvojamās mājas un zemes Skolas ielā 6, Alsungā, Alsungas novadā, nodošanas 

komisiju šādā sastāvā: 

2.1. komisijas priekšsēdētājs, Alsungas novada domes administrācijas Finanšu nodaļas 

vadītāja A. Mundiciema, 

2.2. komisijas locekļi: 

2.2.1. Alsungas novada domes administrācijas Finanšu nodaļas grāmatvede Santa 

Galiņa; 

2.2.2. Alsungas novada domes administrācijas Administratīvās un attīstības 

nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane. 

3. Lēmuma 2.punktā izveidotajai komisijai nodrošināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību 

nodošanu viena mēneša laikā no lēmuma parakstīšanas dienas. 

4. Atļaut komisijas locekļiem savienot komisijas locekļa amatu ar amatiem, kuros tos ir 

ievēlējusi vai iecēlusi Alsungas novada dome vai pienākumu darboties komisijās ar rīkojumu 

uzlicis Alsungas novada domes priekšsēdētājs vai Alsungas novada domes izpilddirektors. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

11.# 

Par D. Kalniņas komandējumu 

D. Kalniņa 

14.03.2019. saņemts uzaicinājums no Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas ar 

aicinājumu piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļu pieredzes 

apmaiņas braucienā “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi” 2019. gada 16. un 17. aprīlī. 

Brauciena laikā paredzēts apmeklēt vairākas pašvaldības un iepazīties ar sabiedrībā balstītiem 

sociālo pakalpojumiem tajās: 

1. Nodibinājuma “Fonds KOPĀ” grupu dzīvokļi personām ar GRT (psih. saslimš.) un 

specializētā darbnīca personām ar garīga rakstura traucējumiem Rīgā, 

2. Tikšanās ar Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem un veidojamās infrastruktūras 

vietu apskate, 

3. Biedrības „Cerību spārni” pakalpojumu apskate Siguldā (Sociālais uzņēmums 

“Pogotava”; Sociālā atbalsta centrs „Cerību māja”), 

4. Biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" grupu māja “Mēness māja” personām ar GRT 

(garīgās attīstības un citiem funkcionāliem traucējumiem). 

Visus izdevumus, tai skaitā transportu no Kuldīgas, naktsmītnes un ēdināšanu sedz 

Kurzemes plānošanas reģions, tāpēc dienas nauda nav nepieciešama. 
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Pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas ar aicinājumu, likuma “Par 

pasvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra 

noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 13. 

punktu, 

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

Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Balsojumā nepiedalās Daiga Kalniņa. 

Dome nolemj: 

Komandēt domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu uz Smilteni (Latvija) 2019. gada 16. un 

17. aprīlī piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes locekļu pieredzes 

apmaiņas braucienā “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi”. 

 

12.# 

Par ceļa pārbūves projekta realizāciju 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

 

Alsungas novada Iepirkuma komisijas 2019. gada 19. marta lēmumā Nr.7 konstatēja, ka 

pieejamais publiskais finansējums projektam “Autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri 

Pucenes pārbūve Alsungas novadā” ir  EUR 63504.22 (t.sk. PVN), bet iepirkumā saņemto 

piedāvājumu zemākā cena ir 75348.08 EUR (t.sk. PVN). Secināms, ka pietrūkst 11843.86 EUR 

projekta realizācijai. 

Saskaņā ar iepirkuma “Autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūve 

Alsungas novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. AND2019/1/ERAF) nolikuma 2.4. punktu, 

projekts tiek realizēts, ja pasūtītājam ir pietiekams finansējums tā realizēšanai. Nepietiekama 

finansējuma gadījumā Pasūtītājam ir tiesības neslēgt paredzamo līgumu vai slēgt līgumu par 

darbu veikšanu samazinātā apjomā. 
Iepirkumu komisija nav tiesīga pieņemt lēmumu par papildus līdzekļu iedali un nolemj 

griezties Alsungas novada domē, un tad pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu vai izbeigt 

iepirkumu bez rezultāta. 

 
Pamatojoties uz Alsungas novada Iepirkuma komisijas 2019. gada 19. marta lēmumu Nr. 7, 

likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un Alsungas novada domes 2019. 

gada 21. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 

2019. gadam”, 

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

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ainars Macpans, Māra Rozentāle, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 
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Dome nolemj: 

Īstenot projektu “Autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūve Alsungas 

novadā”, ņemot aizņēmumu Valsts kasē par projekta īstenošanai nepieciešamo summu. 
 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 


