Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

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
2018. gada 21. jūnijā

Nr .7

Darba kārtībā:
Par Alsungas vidusskolas direktora apstiprināšanu.
Par Alsungas novada Sociālā dienesta veidlapas apstiprināšanu.
Par zemes nomu.
Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..] [..] zemes gabala atdalīšanu.
Par dzīvokļa “Krasta iela 4-1”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.
Par dzīvokļa “Aizputes iela 4-5”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.
Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā.
8. Par izmaiņām Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
9. Par nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Skolas iela 16 A”,
Alsungā.
10. Par iesniegumu nodrošināšanai ar transportu.
11. Saistošo noteikumu Nr. 4 “Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” precizēšana.
12. Par pieredzes apmaiņas braucienu par Viedo ciemu attīstību.
13. Par līguma slēgšanu un izpildes kontroli.
14. Par Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju
projektiem 2018. gadā komisijas apstiprināšanu.
15. Par 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
16. Par 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
17. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanas ierosināšanu lauksaimniecībā.
18. Par sadarbības līgumu ar Pāvilostas novada pašvaldību.
19. Par līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienībai”.
20. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu.
21. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu.
22. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Domes priekšsēdētāja D. Kalniņa lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā 23. punktu:
23. Par grozījumiem Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmumā
Nr.19#13 par telpu nomu Skolas ielā 11a Alsungā.
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Novada domes sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst. 15.50
Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls (ierodas pie 4. jautājuma
izskatīšanas, Inga Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars
Macpans, Ilze Bloka.
Nav ieradušies deputāti: Zaiga Vanaga
Sēdē piedalās: nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, Bāriņtiesas vadītāja Dina
Kaminska, Alsungas vidusskolas direktores amata kandidāte Vigra Leismane.
Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa.
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.
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1.#
Par Alsungas vidusskolas direktora apstiprināšanu
D. Kalniņa
Alsungas novada domes izveidota komisija izvērtēja konkursa pretendentu atbilstoši
konkursa nolikumam (Alsungas novada domes 26.04.2018. sēdes protokollēmums Nr. 5#2).
Komisija izvērtēja pretendenta iesniegtos dokumentus un kompetenci. Tika izvērtēts
pretendenta redzējums skolas attīstībai, spēja sniegt kompetentas atbildes uz jomai
specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikācijas prasmes, personības īpašības un
svešvalodu prasmes. Pēc pretendenta izvērtēšanas, Komisija vienojas pretendentu [..] virzīt
Alsungas novada domes sēdei apstiprināšanai par Alsungas vidusskolas direktori.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 496 “Kārtība
un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un
koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” un
Alsungas vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu 5.14. punktu, novada dome,
atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu
amatā.
Pamatojoties uz:
- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 496 “Kārtība un
vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un
koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu
atlasei”,
- Alsungas vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu 5.14. punktu,
- Alsungas vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisijas lēmumu
(11.06.2018. komisijas sēdes protokols)
- Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu
apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars
Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle,
1 deputātu balsi “Atturas” Ainars Macpans,
1 deputātu balsi “Pretī” Ilze Bloka,
Dome nolemj:
1. Iecelt [..] Alsungas vidusskolas direktora amatā pēc atbilstošas izziņas saņemšanas no
Latvijas Republikas Sodu reģistra un pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes
ministriju.

2.#
Par Alsungas novada Sociālā dienesta veidlapas apstiprināšanu
D. Kalniņa, M. Baumane
Saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.
916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 7. daļas 7.6. punktu Dokumenta
3

rekvizītu noformēšana, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un
sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars
Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Alsungas novada Sociālā dienesta veidlapu.
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ALSUNGAS NOVADA
SOCIĀLAIS DIENESTS
Reģ. Nr. 90009174005, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
tālrunis 63321307, fakss 63321307, elektroniskais pasts socialie@alsunga.lv

Alsungas novadā
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3.#
Par zemes nomu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 "Noteikumi par
valsts un pašvaldības zemes nomu", Alsungas novada domes 2017. gada 21. decembra
iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada domes 2017. gada 16. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr. 14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” un [..] , personas kods [..] , dzīvojošs [..] , Alsunga, Alsungas
novads, 28.05.2018. iesniegumu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras,
sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars
Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Ar 01.07.2018. noslēgt nomas līgumu ar [..] , personas kods [..] , dzīvojošs [..] ,
Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra
apzīmējumu 62420080393 - 0.90 ha (mazdārziņa vajadzībām) līdz 31.12.2022.,
nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk
kā EUR 4.00 gadā (bez PVN).
4.#
Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..] [..] zemes gabala atdalīšanu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 04.06.2018.
tika saņemts iesniegums no [..] , personas kods [..] , dzīvo [..], Alsungas novads, ar lūgumu
atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..] [..] zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu [..] -3.6 ha un piešķirt atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis 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 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 un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un
sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
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“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..] ), atdalot no īpašuma zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu [..] -3.6 ha.
2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu [..], Alsungas novads.

5.#
Par dzīvokļa “Krasta iela 4-1”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Pamatojoties uz 2018. gada 17.maija Alsungas novada domes sēdes protokollēmumu
Nr. 6#10 un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. un 5. punktu, Finanšu un
saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās
komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Māra Rozentāle, Ainars
Macpans, Ilze Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Krasta iela 4-1”, Alsunga,
Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 594/16493.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Krasta iela 4-1”, Alsunga, Alsungas novads,
domājamā daļa 594/16493.
3. Veikt dzīvokļa “Krasta iela 4-1”, Alsungā, Alsungas novads, novērtēšanu.
4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu nav noslēgtu īres līgumu un īpašumā
nav deklarētu personu.
6.#
Par dzīvokļa “Aizputes iela 4-5”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu
D.Kalniņa, S. Kreičmane
Pamatojoties uz 2018. gada 17.maija Alsungas novada domes sēdes protokollēmumu
Nr. 6#10 un Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. un 5. punktu, Finanšu un
saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās
komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
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atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Aizputes iela 4-5”,
Alsunga, Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 426/5466.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Aizputes iela 4-5”, Alsunga, Alsungas novads,
domājamā daļa 426/5466.
3. Veikt dzīvokļa “Aizputes iela 4-5”, Alsungā, Alsungas novads novērtēšanu.
4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu nav noslēgtu īres līgumu un īpašumā
nav deklarētu personu.
7.#
Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Alsungas novada domē 2018. gada 14 .maijā saņemts Z/S Laidi, reģ. Nr.46101011002,
iesniegums (reģ. Nr. 2.1.17/575) ar lūgumu pagarināt telpas nomas līgumu par “Ziedlejas iela
3”, Alsungā, saimnieciskajai darbībai. Nedzīvojamo telpu nomas līgums noslēgts par
nedzīvojamo telpu nomu 68.45 m2 platībā. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, nekustamā īpašuma nomas
līgumu drīkst slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Saskaņā ar Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 16. punktu, iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli un ievērojot šo noteikumu 14.
punktā minētos nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš
slēgtā nomas līguma nosacījumus un ievērojot šādus nosacījumus: pārjaunojuma gadījumā
līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru
pārskata ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā noteiktajā termiņā šajos noteikumos noteiktajos gadījumos.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Latvijas
Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra
noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 16. punktu, Finanšu
un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās
komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
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Dome nolemj:
1. Noslēgt starp Alsungas
novada domi un Z/S Laidi, reģ. Nr46101011002,
nedzīvojamo telpu nomas līgumu, nosakot darbības termiņu līdz 2020. gada 31.
decembrim.
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Alsungas novada domes apstiprināto cenrādi,
papildus maksājami maksājumi par komunāliem pakalpojumiem un zemes noma.
3. Līgumu par Nedzīvojamo telpu nomas līgumu sagatavot Finanšu nodaļai un parakstīt
izpilddirektoram.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram.
8.#
Par izmaiņām Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā
D. Kalniņa
Ar Kuldīgas novada Domes 30.11.2017. sēdes lēmumu (prot.Nr.15,p.32.) izveidota
Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas, kuras sastāvā ieļauts arī AS
“Sadales tīkls” pārstāvis.
2018. gada 7. maijā saņemta informācija no AS “Sadales tīkls” par to, ka,
pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” uzņēmuma struktūrā veiktajām izmaiņām, AS “Sadales
tīkls” deleģējis darbam Civilās aizsardzības komisijā Rolandu Agafonovu, Ventspils tīkli
nodaļas vadītāju.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmas daļas 24. punktu, 61.
pantu un Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu, Finanšu un
saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās
komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Ievēlēt Rolandu Agafonovu, AS “Sadales tīkls” Ventspils tīklu nodaļas vadītāju,
Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā.
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9.#
Par nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Skolas iela 16 A”,
Alsungā
D.Kalniņa, S. Kreičmane
Saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija izsoles rezultātiem un Alsungas novada domes
izsoles komisijas protokolu Nr. 1 un to, ka [..] (personas kods [..] ) ir nosolījusi augstāko
cenu, un saskaņā ar Alsungas novada domes 2018.gada 17. maija lēmumu Nr. 6 “Par
nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli” un
2018. gada 15. marta protokolu Nr. 3 “Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A”, Alsungā,
Alsungas novadā, telpu nomas izsoli”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības,
kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu
atzinumu,
atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, , Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans,
“Atturas” nav,
2 deputātu balsīm “Pretī” nav, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis
Dome nolemj:
1. Apstiprināt 2018. gada 12. jūnijā notikušā nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”,
Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoles rezultātus un apstiprināt cenu
2,82 euro bez PVN par kvadrātmetru (kopējā platība 86,5 m2).
2. Uzdot domes priekšsēdētājai D. Kalniņai noslēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu
mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
10.#
Par iesniegumu nodrošināšanai ar transportu
D.Kalniņa
28.05.2018. saņemts Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijas Rīgas svētā Jāzepa
klostera priores m. [..] iesniegumu, kurā izteikts lūgums atļaut izmantot autobusu, Jauniešu
tikšanās “Campo Jezus” dalībniekiem, kas notiek Alsungā 25.-29. jūnijā. Autobuss
nepieciešams dalībnieku nokļūšanai 27. jūnijā laikā no 15.00 – 17.00 uz Jūrkalni, lai ar
jauniešiem apciemotu Jūrkalnes Pansionātu. Kā arī 29. jūnijā laikā no 6.30 – 7.30, lai atvestu
jauniešus no Jūrkalnes Baznīcas atpakaļ uz Alsungu. Finanšu un saimnieciskās darbības un
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes
deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
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1. Atļaut izmantot pašvaldības autobusu Betānijas Dominikāņu māsu kongregācijas
Rīgas svētā Jāzepa klostera rīkotās tikšanās jauniešiem dalībniekiem 27. un 29. jūnijā.
2. Apmaksu noteikt, pamatojoties uz domes noteikto cenrādi un faktiski nobrauktajiem
kilometriem (pēc ceļazīmes) piecu darba dienu laikā pēc pakalpojuma un domes
izrakstītā rēķina saņemšanas, summu pārskaitot uz rēķinā norādīto bankas kontu.
11.#
Saistošo noteikumu Nr. 4 “Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” precizēšana
D.Kalniņa
Alsungas novada dome 06.06.2018. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīsītbas ministrijas iebildumus par 2018. gada 17. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4
“Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Izvērtējot iebildumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 4. daļu,
Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu
apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Veikt precizējumus 2018. gada 17. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par Alsungas
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”:
1.1. 9.1.apakšpunktā svītrot vārdus “līdz sestās”;
1.2. 14.punktā svītrot vārdu “nav”;
1.3. 16.2.apakšpunktā svītrot vārdu “un” pirms vārda “policijas”;
1.4. sakārtot saistošo noteikumu 17.punkta numerāciju, jo punktam neveido vienu
apakšpunktu;
1.5. precizēt saistošo noteikumu 18.punkta redakciju, aizstājot vārdu “pašvaldības” ar
“personas”;
1.6. svītrot saistošo noteikumu 19.2., 19.5., 19.7., 20.1.apakšpunktus;
1.7. 20.4.apakšpunktā svītrot vārdus “kurā norādīts faktiski izciestais brīvības atņemšanas
soda laiks”;
1.8. precizēt saistošo noteikumu 24.punktu;
1.9. 29.7.apakšpunktu precizēt atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 21.1panta pirmajā daļā noteiktajam;
1.10.
Precizēt numerāciju 31.punktā un mainīt tajā ietverto norādi uz 8.punktu pret
norādi uz 7. punktu;
1.11.
svītrot saistošo noteikumu 36.punktu;
1.12.
svītrot saistošo noteikumu 40.punktu.
2. Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus Nr. 4 “Par Alsungas novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
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APSTIPRINĀTI
ar Alsungas novada domes
2018. gada 17. maija sēdes
ptotokollēmumu Nr. 6#7
PRECIZĒTI
ar Alsungas novada domes
2018. gada 21. jūnija sēdes
ptotokollēmumu Nr. 7#11
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018. gada 17. maijā

Nr. 4

Par Alsungas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro
daļu, 7.panta sesto daļu, 14.panta astoto daļu,
15.pantu, 17.pantu, 21.1 panta otro daļu,
21.2 panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu,
26.1 panta pirmo un otro daļu, 27.pantu un
likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto
daļu, 6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta
otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kuras ir
tiesīgas saņemt Alsungas novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) palīdzību dzīvojamo
telpu jautājumu risināšanā (turpmāk – palīdzība), un nosaka palīdzības veidus, reģistrācijas
un palīdzības sniegšanas kārtību.
2. Lēmumu par personas reģistrēšanu palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu
risināšanā un atzinumu par palīdzības sniegšanu personai pieņem Alsungas novada domes
Dzīvokļu komisija (turpmāk – Komisija).
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3. Lēmumu par palīdzības sniegšanu personai pieņem Alsungas novada dome
(turpmāk - dome), izņemot lēmumus, kurus dome deleģējusi pieņemt Komisijai atbilstoši
komisijas nolikumam. Pieņemot lēmumu, dome ievēro Komisijas, Alsungas novada domes
Izglītības, kultūras, veselības un sociālo lietu komitejas vai Alsungas novada domes Finanšu
un saimnieciskās darbības komitejas atzinumus.
4. Pašvaldības reģistru palīdzībai dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā (turpmāk –
reģistri) uzturēšanu veic domes Administratīvā un attīstības nodaļa (turpmāk – Nodaļa).
6. Pašvaldība palīdzību sniedz tikai Alsungas novadā administratīvajā teritorijā
deklarētajām un reģistros palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā iekļautajām personām.
Nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad ir neatliekami sniedzama palīdzība saskaņā
ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta noteikumiem un
atsevišķām Noteikumos noteiktām personu kategorijām.
II. Reģistri personu kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību.
7. Personām neatliekami sniedzamā palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā ir veicama
saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta noteikumiem.
8. Pašvaldība palīdzības sniegšanai veido sekojošus reģistrus:
8.1. dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kuras ar palīdzību nodrošināmas pirmām
kārtām (1. reģistrs);
8.2. sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana (2. reģistrs);
8.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu (3. reģistrs);
8.4. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (4. reģistrs);
5.5. speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu (5. reģistrs);
8.6. nodrošināšana ar dzīvokli vispārējā kārtībā (6.reģistrs).
9. Pašvaldības 1. reģistrā dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē:
9.1. personas, atbilstoši likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.
panta pirmās daļas noteikumiem;
9.2. saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta
septītās daļas noteikumiem, tās personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam
īpašniekam atdotā mājā uz ordera vai īres līguma pamata, un to lietojušas līdz
īpašuma tiesību atjaunošanai, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas
un ja ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz divas minimālās mēneša darba
algas, bet ģimenē, kurā ir divi vai vairāki cilvēki - ienākumi nepārsniedz pusotru
minimālo mēneša darba algu vienam cilvēkam;
9.3. personas, pamatojoties uz likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta septītās daļas 2. un 3. punkta noteikumiem.
10. Pašvaldības 2. reģistrā sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai tiek reģistrētas:
10.1. personas, atbilstoši likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta pirmās daļas noteikumiem
10.2. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar I vai II invaliditātes
grupu, kuras uz pašvaldības lēmuma pamata pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes iestādē
un tai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, un ja:
10.2.1. personai nepieder nekustamais īpašums;
10.2.2. persona nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;
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10.2.3. sniegts Alsungas novada domes Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais
dienests) atzinums par to, ka persona ir spējīga patstāvīgi dzīvot.
10.3. maznodrošinātas pensijas vecumu sasniegušas personas vai maznodrošinātas
personas ar I vai II invaliditātes grupu, vai maznodrošināta persona (ģimene), ar kuru
kopā dzīvo tās apgādībā esošs nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona vai
pensijas vecumu sasniegusi persona, vai arī persona ar I vai II invaliditātes grupu, ja:
10.3.1. persona pēdējo piecu gadu laikā vismaz trīs gadus īrē (un ir deklarējusi
dzīvesvietu Alsungas novadā) fiziskai vai juridiskai personai piederošu
dzīvojamo telpu Alsungas novadā,
10.3.2. izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu ar šo personu izbeidz likuma
„Par dzīvojamo telpu īri” 6. panta otrās daļas 2., 3. punktā paredzētajos
gadījumos;
10.4. pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar I vai II invaliditātes
grupu, ja:
10.4.1. personai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku,
10.4.2. personai ienākumi nepārsniedz minimālo mēneša darba algu un
Sociālajā dienestā ir veikts personas materiālā stāvokļa izvērtējums,
10.4.3. personai nav likumiska vai līgumiska pamata uz citu dzīvojamo telpu
(izņemot bāriņtiesas lēmums par bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā bērna
ievietošanu aprūpes iestādē);
10.5. tā ir trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene) ar diviem vai vairāk
nepilngadīgiem bērniem, vai bērnu ar invaliditāti (arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) un ir stājies
likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas (ģimenes) izlikšanu no tās
īpašumā esošas dzīvojamās telpas, par kuru ņemts hipotekārais kredīts
(vienīgā īpašuma iegādei) ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot
izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru.
11. Pašvaldības 3. reģistrā pagaidu dzīvojamās telpas izīrēšanai tiek reģistrēta persona, kas ir
rakstveidā ir izteikusi vēlēšanos, uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai, kas
piešķirta uz citu reģistru noteikumu pamata, īrēt pagaidu dzīvojamo telpu.
12. Pašvaldības 4. reģistrā īrēto telpu apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu tiek
reģistrētas personas, kuras:
12.1. vēlas īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu dzīvojamo telpu ar
mazāku platību vai ar zemāku labiekārtojuma līmeni;
12.2. veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama dzīvojamā telpa ēkas zemākā stāvā;
12.3. vismaz 3 (trīs) gadus ir īrējušas pašvaldības dzīvojamo telpu un vēlas apmainīt
to pret citu neizīrētu dzīvojamo telpu.
13. Pašvaldības 4. reģistrā reģistrētajām personām īrēto dzīvojamo telpu apmaiņa tiek veikta,
ja personai (ģimenei) par īrēto dzīvojamo telpu nav parādsaistību par īri un saņemtajiem
pakalpojumiem, un persona ir pildījusi citus pienākumus, kas noteikti īres līgumā.
14. Noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajām personām dzīvojamās telpas apmaiņa tiek
veikta, ja īrēt dzīvojamo telpu, kas atrodas dzīvojamās mājas pirmajā vai otrajā stāvā izteikusi
un apliecinājusi nepieciešamību persona ar invaliditāti.
15. Pašvaldības 5. reģistrā reģistrē personas, kuras ir kvalificēti speciālisti saskaņā ar likuma
,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 pantu noteikumiem (turpmāk –
speciālists), neatkarīgi no tā, kuras pašvaldības administratīvajā teritorijā speciālists ir
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deklarējis dzīvesvietu, ievērojot likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
21.1 panta trešās daļas nosacījumus.
16. Speciālistiem paredzēto izīrējamo dzīvojamo telpu pašvaldība ir tiesīga izīrēt
speciālistiem, kuri veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītus sekojošus
pārvaldes uzdevumus:
16.1. tūrisma, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, kultūras, sporta, būvniecības,
projektu vadības jomā nodarbinātam pašvaldības speciālistam, pašvaldības
administrācijas speciālistam un pašvaldības policijas darbiniekam;
16.2. Valsts policijas darbiniekam likuma ”Par policiju” izpratnē un Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, ja
minētie speciālisti dienesta interesēs tiek pārcelti uz Alsungas novada administratīvo
teritoriju.
17. Noteikumu 16. punktā noteikto speciālistu nodrošinājums tiek noteikts, izvērtējot darba
devēja iesniegto pieprasījumu speciālista nodrošināšanai ar speciālistam izīrējamu dzīvojamo
telpu, kurā pamatots:
17.1. kādā jomā saskaņā ar Noteikumu 16. punktu ir nodarbināts speciālists,
17.2. fakts, ka ir nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums jomā, profesijā
(amatā), kurā nodarbināts speciālists,
17.3. speciālista darba izpildes novērtējums,
17.4. darba devēja nepieciešamība pēc konkrētā speciālista pakalpojumiem ko izvērtē,
ievērojot attiecīgā speciālista izglītību, īpašas zināšanas vai prasmes, līdzšinējo
profesionālo ieguldījumu vai sasniegumus konkrētajā iestādē (ja speciālists ir jau
ilgstoši nodarbināts).
18. Pašvaldības 6.reģistrā tiek reģistrētas personas, kas nodrošināmas ar dzīvojamo platību
vispārējā kārtība. Ja ir apmierināti pieprasījumi pēc nodrošinājumu ar dzīvojamo platību
1.reģistrā iekļautajām personām, pašvaldība var lemt par dzīvokļu platības piešķiršanu:
18.1.personām, kas uzsākušas darbu un/vai deklarējušas dzīvesvietu Alsungas novada
administratīvajā teritorijā;
18.2.personām, kuras izlēmušas atgriezties no dzīvesvietas ārzemēs ar mērķi dzīvot un
strādāt Alsungas novadā;
18.3.personām, kas ar vienu īres līgumu iemitināti vienā dzīvoklī kā ģimenes locekļi, ja
viņas ir izveidojušas katra savu atsevišķu ģimeni.

III. Kārtība, kādā personas tiek reģistrētas reģistros.
19. Personas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību, iesniedz Nodaļai iesniegumu atbilstoši
Noteikumu pielikumam (turpmāk – iesniegums), norādot palīdzības veidu un pievienojot
dokumentus, kas apliecina personas tiesības saņemt attiecīgo palīdzību:
19.1. dokumenta, kas apliecina stihiskas nelaimes vai avārijas faktu, kopiju (Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akts u.tml.), uzrādot oriģinālu (Noteikumu 7.
punkts);
19.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju un dzīvojamās telpas izīrētāja rakstveida
atteikuma personai pagarināt īres līgumu (ja personai tāds izsniegts), kur norādīts
atteikuma pamatojums, kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 10.3. apakšpunkts);
19.3. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 9.2.
apakšpunkts);
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19.4. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu izziņu par personas
veselības stāvokli (Noteikumu 12.2. apakšpunkts, 34. punkts);
19.5. speciālista darba devēja pieprasījumu, kurā izteikta pamatota nepieciešamība
nodrošināt speciālistu ar dzīvojamo telpu (Noteikumu 17.1. apakšpunkts);
19.6. speciālista darba devēja, kas nav pašvaldība, izteikts priekšlikums par sadarbības
līguma noslēgšanu ar pašvaldību (Noteikumu 16. punkts);
19.7. speciālista izglītību (kvalifikāciju) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot
oriģinālu (Noteikumu 17. punkts);
19.8. darba līguma (valsts iestādes speciālistam - rīkojuma par iecelšanu amatā) un
amata apraksta kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 17 .punkts);
19.9. speciālista dzīves gājumu (Curriculum Vitae) (Noteikumu 17. punkts);
19.10. lēmuma par aizgādnības nodibināšanu kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu
10.3. apakšpunkts), ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā;
19.11. Sociālā dienesta dokumenta par materiālā stāvokļa izvērtējumu kopiju, uzrādot
oriģinālu (Noteikumu 9.2. apakšpunkts, 10.4.2. apakšpunkts);
19.12. kredītlīguma kopiju, uzrādot oriģinālu (Noteikumu 10.5. apakšpunkts);
19.13. tiesas nolēmuma par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas un parāda
piedziņu, kas stājies likumīgā spēkā, noraksta kopiju; tiesas nolēmuma par izsoles
akta apstiprināšanu noraksta kopiju, uzrādot oriģinālus (Noteikumu 10.5.
apakšpunkts).
20. Papildus Noteikumu 19. punktā norādītajiem dokumentiem iesniegumam jāpievieno:
20.1. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 4.
punktā minētajām personām:
20.1.1. repatrianta statusu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
20.1.2. arhīva izziņa par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo
pastāvīgo dzīvesvietu pirms izceļošanas no Latvijas.
20.2. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas
4.1 punktā minētajām personām – politiski represētās personas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
20.3. likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5.
punktā minētajām personām - izziņas par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda
izciešanas kopija, uzrādot oriģinālu.
21. Iesniegumu aizpilda un paraksta visas pilngadīgās personas, kuras vēlas saņemt palīdzību.
22. Lai pieņemtu lēmumu par palīdzības piešķiršanu, nodaļas darbiniekam ir tiesības
pārbaudīt pieteicēja sniegto ziņu patiesību un par pieteicēju iegūt papildu informāciju no
citām institūcijām un datu reģistriem.
23. Nodaļa pārbauda informāciju no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par personas
īpašumiem pirms reģistrācijas reģistros un pirms palīdzības saņemšanas.
24. Persona, kura atbilst likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta nosacījumiem un tiek
izliktas no dzīvojamās telpas šī likuma 28.2 panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos, tiek
reģistrēta 2. reģistrā, ja persona iesniegumu par reģistrēšanu 2. reģistrā iesniegusi ne vēlāk kā
sešu mēnešu laikā no tiesas nolēmuma stāšanās spēkā.
25. Personas, kuras saskaņā ar Noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību un
iekļaujamas personu iesniegumā norādītajā reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas
Nodaļai iesniegumu Noteikumos noteiktajā kārtībā attiecīgā palīdzības veida saņemšanai.
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Lēmums par personas iekļaušanu vai atteikumu iekļaut reģistrā tiek paziņots personai
rakstveidā.
26. Persona ir tiesīga iesniegt iesniegumu par cita palīdzības veida saņemšanu, ja tā ir tiesīga
saņemt attiecīgo palīdzību. Saskaņā ar Komisijas lēmumu persona tiek reģistrēta citā reģistrā,
ievērojot iesnieguma saņemšanas datumu.
27. Ne retāk kā reizi gadā Nodaļa pārbauda reģistros iekļautos datus, vai personas ir
saglabājušas tiesības saņemt palīdzību. Nepieciešamības gadījumā Nodaļa lūdz personas
sniegt aktuālo informāciju. Reizi mēnesī Nodaļa reģistros aktualizē reģistrēto personu rindas
kārtas numurus.

IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība un izīrēšanas kārtība
28. Dzīvojamo telpu uzskaiti veic Nodaļa, izveidojot šādus dzīvojamo telpu reģistrus:
28.1. dzīvošanai nederīgo dzīvojamo telpu reģistrs;
28.2. dzīvošanai derīgo dzīvojamo telpu reģistrs;
28.3. sociālo dzīvojamo telpu reģistrs;
28.4. speciālistiem izīrējamo dzīvojamo telpu reģistrs.
29. Noteikumu izpratnē dzīvojamās telpas tiek klasificētas:
29.1. dzīvojamā telpa – dzīvoklis ar ērtībām, dzīvoklis ar daļējām ērtībām, dzīvoklis
bez ērtībām un dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām;
29.2. dzīvoklis ar ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar centrālapkuri vai autonomo
gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju, sadzīves
atkritumu izvešanu, karstā ūdens apgādi (centrālais ūdensvads, boilers vai gāzes
katls), dabasgāzes apgādi (var būt vēl citi papildpakalpojumi);
29.3. dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar krāsns apkuri, auksto ūdeni
un kanalizāciju (dzīvoklī vai ārpus dzīvokļa), sadzīves atkritumu izvešanu;
29.4. dzīvoklis ar daļējām ērtībām – dzīvoklis, kurā nodrošināti visi dzīvoklī bez
ērtībām pieejamie pamatpakalpojumi un kāds(i) no dzīvoklī ar ērtībām pieejamiem
papildpakalpojumiem;
29.5. dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām – dzīvojamā telpa
dažādu sociālo grupu dzīvojamā mājā vai istabu plānojuma dzīvojamā mājā, kurās
palīgtelpas (virtuve, tualete, duša) nodotas koplietošanā vairākiem īrniekiem;
29.6. sociālā dzīvojamā telpa – dzīvojamā telpa, kurai noteikts sociālās dzīvojamās
telpas statuss;
29.7. speciālistam izīrējama dzīvojamā telpa - dzīvojamā telpa, kurai noteikts
speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss.
30. Personai, kura reģistrēta:
30.1. pašvaldības 1. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.2. apakšpunktā
noteiktās dzīvojamās telpas;
30.2. pašvaldības 2. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.3. apakšpunktā
minētās dzīvojamās telpas;
30.3. pašvaldības 3. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.1. apakšpunktā
minētās dzīvojamās telpas;
30.4. pašvaldības 5. reģistrā, tiek piedāvātas īrei Noteikumu 29.4. apakšpunktā
noteiktās dzīvojamās telpas;
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30.5. pašvaldības 6.reģistrā, tiek piedāvāts īrei Noteikumu 29.2. apakšpunktā
noteiktās dzīvojamās telpas.
31. Noteikumu 7. punktā noteiktajos gadījumos personām, kurām neatliekami sniedzama
palīdzība, piešķirot pagaidu dzīvojamo telpu, tiek piedāvātas ar domes lēmumu šiem
gadījumiem rezervētas dzīvojamās telpas.
32. Personai, kura reģistrēta pašvaldības 1. vai 2. reģistrā, tiek piedāvāta dzīvojamā telpa vai
vairākas atsevišķas dzīvojamās telpas ar sekojošu istabu skaitu:
32.1. viena istaba – vienai personai vai laulātajiem;
32.2. divas istabas – ģimenei, kurā ir divi (izņemot laulātos) vai trīs cilvēki;
32.3. trīs istabas vai vairāk – ģimenei, kurā ir četri vai vairāk cilvēki.
33. Personai, kura reģistrēta pašvaldības 5. reģistrā, dzīvojamo telpu izīrē, ņemot vērā
ģimenes sastāvu.
34. Personai ar veselības traucējumiem tiek piedāvāta īrei dzīvojamā telpa, kas atrodas
dzīvojamās mājas pirmajā vai otrajā stāvā.
35. Personai ar invaliditāti, kas saistīta ar kustību traucējumiem, tiek piedāvāta īrei dzīvojamā
telpa, kas ir pielāgota personas ar invaliditāti vajadzībām.
36. Līgums par pagaidu dzīvojamās telpas īri, kas noslēgts ar personu, kurai sniedzama
palīdzība saskaņā ar likuma ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmās
daļas 1. punktu, tiek parakstīts no pašvaldības puses divu darba dienu laikā pēc Komisijas
lēmuma pieņemšanas.
37. Pašvaldība izīrē:
37.1. dzīvojamās telpas uz laiku līdz 3 (trīs) gadiem, īres līgumā iekļaujot saistību, kas
paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda līguma
nosacījumus;
37.2. sociālās dzīvojamās telpas uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem un īres līgumu
atjauno ikreiz, kad saņemts īrnieka iesniegums par līguma atjaunošanu, ja persona nav
zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvojamo telpu;
37.3. speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas uz laiku saskaņā ar likuma ,,Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.3 pantu.
38. Attiecīgās dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanas pamatotību vērtē Komisija un
atbilstoši Komisijas nolikumam sniedz domei atzinumu.
39. Noteikumu izpratnē sociāli mazaizsargāta persona (ģimene) ir Ministru kabineta 1998.
gada 30. jūnija noteikumu Nr. 233 ,,Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām”
2.2.apakšpunktā minētās personas (ģimenes).
40. Iesniegumu ar lūgumu atjaunot īres līgumu atbilstoši likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta otrajai daļai persona iesniedz, ja nav zaudējusi
tiesības īrēt sociālo dzīvokli, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sociālā dzīvokļa īres līguma
termiņa beigām. Ja iesniegums iesniegts vēlāk kā vienu mēnesi pēc sociālā dzīvokļa īres
līguma termiņa beigām, sociālā dzīvokļa īres līgums var tikt atjaunots, ja Komisija atzīst
iesnieguma iesniegšanas kavējumu par pamatotu un ja persona pēc sociālā dzīvokļa īres
līguma termiņa beigām nebija zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
41. Iesniegums par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līguma termiņa
pagarināšanu īrniekam jāiesniedz pašvaldībai ne vēlāk kā divus mēnešus pirms dzīvojamās
telpas īres līguma termiņa beigām.
18

42. Pašvaldība lemj par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu,
ievērojot likumu ,,Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, Noteikumu 17. punktu un
ņemot vērā:
42.1. speciālista dzīvojamās telpas īres līguma saistību izpildi;
42.2. speciālista darba izpildes un tās rezultātu novērtējumu.
43. Sociālās dzīvojamās telpas īrnieks maksā 25 procentus no sociālās dzīvojamās telpas īres
maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas. Atlikušie 75
procenti no īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas,
pamatojoties uz dzīvojamās telpas apsaimniekotāja iesniegtajiem maksājuma dokumentiem,
tiek segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
44. Speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pašvaldība var izīrēt ne vairāk kā sešus
procentus no pašvaldības dzīvojamo telpu skaita.
45. Papildus likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 7.panta piektās daļas
noteikumiem, pašvaldība var atteikt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tādai personai,
kas pirms palīdzības lūgšanas apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļu apstākļus nevērīgi un
bezatbildīgi izturoties pret šīs personas rīcībā esošo līdzšinējo dzīvojamo platību, pasliktinot
tās tehnisko stāvokli.
V. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšanas kārtība
46. Komisijas pieņemto lēmumu persona var apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram, ja
normatīvie akti neparedz citu apstrīdēšanas kārtību.
47. Domes un pašvaldības izpilddirektora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Noslēguma jautājumi
48. Personas, kuras līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai ir reģistrētas pašvaldības reģistros
palīdzības saņemšanai, netiek izslēgtas no reģistriem un tām ir tiesības Noteikumu noteiktā
kārtībā saņemt palīdzību.

Domes priekšsēdētāja

D. Kalniņa
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Pielikums Alsungas novada domes
2018. gada 17. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4
(protokols Nr. 6#7)
Alsungas novada domei
____________________________________
(vārds, uzvārds)
____________________________________
(personas kods)
____________________________________
(dzīvesvietas adrese)
____________________________________
(tālruņa numurs, e-pasta adrese)
Iesniegums
Lūdzu, sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
_____________________________________________________________________
(norādīt nepieciešamo palīdzības veidu)
_____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
_____________________________________________________________________
(ģimenes locekļu, kuriem nepieciešama palīdzība vārds, uzvārds, personas kods)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
Pievienotie dokumenti – kopijas ( tiesas spriedums, īres līgums, bāriņtiesas lēmums, pensijas
vecumu sasniegušas personas apliecība , politiski represētas personas apliecība , repatrianta
izziņa, atbrīvojuma izziņa no ieslodzījuma vietas , vienošanās (līgums) ar apsaimniekotāju
vai pakalpojuma sniedzēju par parāda nomaksu, vai citi ):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Apliecinu, ka visa iesniegumā un tā pielikumos minētā informācija ir pareiza un pilnīga.
 Apliecinu, ka man (un manai ģimenei) nav ne likumiska, ne līgumiska pamata lietot citu
dzīvojamo telpu.
 Apliecinu, ka manā (un ģimenes) īpašumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai
dzīvojamā telpa.
 Piekrītu, ka Alsungas novada pašvaldība var pārbaudīt un apstrādāt šajā iesniegumā un tā
pielikumos norādītos datus.
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 Piekrītu, ka Alsungas novada pašvaldība kā izīrētās dzīvojamās telpas īpašnieks drīkst
apstrādāt manus personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta) un
nodot tos komunālo pakalpojumu sniedzējiem, ar mērķi nodrošināt komunālo pakalpojumu
sniegšanu dzīvojamajai telpai, par kuru ar Alsungas novada domi noslēgts līgums par
dzīvojamo telpu īri.
 Esmu informēts, ka gadījumā, ja šajā iesniegumā un tā pielikumos ir sniegtas nepatiesas
ziņas, Alsungas novada pašvaldībai ir tiesības vērsties pret personu, kas sniegusi nepatiesas
ziņas, civiltiesiskā un administratīvi tiesiskā kārtībā.
 Apliecinu, ka iesniegums ir uzrakstīts saskaņā ar manu mutiski sniegto informāciju
(atzīmē gadījumos, ja persona pati neraksta iesniegumu).
(datums)
(paraksts)
Dokumenta rekvizītus ,,paraksts”, ,,datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Personas dati pārbaudīti šādos datu reģistros:
1. Pašvaldības sociālās palīdzības informācijas sistēma
2. Iedzīvotāju reģistrs
3. Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
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12.#
Par pieredzes apmaiņas braucienu par Viedo ciemu attīstību
D.Kalniņa
30.05.2018. saņemta uzaicinājuma vēstule no Latvijas lauku konsultāciju un izglītības
centra Kuldīgas konsultāciju biroja, aicinot pievienoties Alsungas novada domes
priekšsēdētāju Daigu Kalniņu un projektu vadītāju un teritorijas plānotāju Ronaldu Veisu
Valsts Lauku Tīkla Sekretariāta organizētam pieredzes apmaiņas braucienam ar Viedo ciemu
attīstību uz Eskolu (Somijā). Brauciena mērķis ir apmeklēt viedo ciemu, kas otro gadu pēc
kārtas ir atzīts par veiksmīgāko Viedā ciema modeli Somijā. Tikšanās laikā paredzēta
diskusija ar ciema pārstāvjiem, Somijas Valsts Lauku tīkla pārstāvjiem un LEADER grupas
aktīvistiem. Brauciena laikā plānots gūt praktisku informāciju par metodēm, nosakot ciema
vajadzības; par veidiem, kā iesaistīt un motivēt vietējos iedzīvotājus, iedzīvotāju sadarbības
formām; kā tiek nosprausti mērķi un to rādītāji; ciemu pārvaldes sistēmu; sadarbības
partneriem un budžetu.
Pamatojoties uz Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas konsultāciju
biroja uzaicinājuma vēstuli un Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr.
969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi", Finanšu un
saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās
komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu uz Eskolu (Somija) no 2018. gada
26. jūnijam līdz 28. jūnijam.
2. Izmaksāt Daigai Kalniņai komandējuma dienas naudu par 3 dienām 138 eiro apmērā,
atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumiem Nr. 969 "Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi".

13.#
Par līguma slēgšanu un izpildes kontroli
D.Kalniņa
2018. gada 10. aprīlī “Mēs-Alsungai 2018!” izvērtēšanas komisija izvērtēja projektus,
atbilstoši 15.02.2018. Alsungas novada domes sēdē apstiprinātajam nolikumam
(protokollēmums Nr. 2#6) un nolēma 2018. gadā finansējumu piešķirt iedzīvotāju iesniegtiem
projektiem, tai skaitā Alsungas novada attīstības biedrības projektam “Radoši pētniecisko
aktivitāšu centrs Alsungas vidusskolā “Priecīgo praktiķu skola””.
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Sakarā ar to, ka Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa ir Alsungas
novada attīstības biedrības priekšsēdētāja, lai novērstu risku par iespējamu interešu konfliktu,
Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu
apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, , Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze Bloka,
1 deputātu balsi “Atturas” Aivars Sokolovskis
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Uzdot Alsungas novada domes priekšsēdētājas vietniekam Grigorija Rozentālam slēgt
līgumu ar Alsungas novada attīstības biedrību par projekta “Radoši pētniecisko
aktivitāšu centrs Alsungas vidusskolā “Priecīgo praktiķu skola”” īstenošanu un
kontrolēt noslēgtā līguma izpildi.
14.#
Par Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju
projektiem 2018. gadā komisijas apstiprināšanu
D.Kalniņa
Pamatojoties uz “Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu
uzņēmēju projektiem 2018. gadā” nolikuma (apstiprināts ar Alsungas novada domes 2018.
gada 26. aprīļa sēdes ptotokollēmumu Nr. 5#14) 4.2. punktu, Alsungas novada dome izveido
Konkursa komisiju 5 personu sastāvā, kuras sastāvā ir Alsungas novada domes
Administratīvās un attīstības nodaļas projekta speciālists, vismaz viens deputāts un vismaz
viens speciālists, kurš nodarbojas ar uzņēmējdarbības atbalstu, Finanšu un saimnieciskās
darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018.
sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt komisija Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu
uzņēmēju projektiem 2018. gadā šādā sastāvā:
1. Alsungas novada domes Administratīvās un attīstības nodaļas nekustamo īpašumu
speciālisti Santu Kreičmani.
2. Alsungas novada domes deputāts, domes priekšsēdētājas vietnieks Grigorijs
Rozentāls,
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3. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatora vecākā
projektu vadītāja Līga Raituma,
4. Biedrības “Darīsim paši!” administratīvā vadītāja un koordinatore Ieva Birbele,
5. Alsungas novada domes deputāte Māra Rozentāle.
15.#
Par 2017. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
D.Kalniņa A. Mundiciema
Atbilstoši likumiem “Par grāmatvedību”, “Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru
kabineta 2012. gada 29. maija noteikumi Nr. 375 “Saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas
kārtība”, ir sagatavots 2017. gada Finanšu pārskats un noteiktajā termiņā līdz 02.05.2018.
iesniegts Valsts kasei. Gada pārskatu apstiprinājusi zvērināta revidente Antonija Spirina (SIA
“Revidents”), kā arī akceptējusi un pieņēmusi Valsts kase.
Kopējie ieņēmumi Euro
1794681
tai skaitā
Pamatbudžetā
1718099
Speciālajā budžetā
74669
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā
1913
Kopējie izdevumi
1765243
tai skaitā
Pamatbudžetā
1594732
Speciālajā budžetā
169931
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā
580
GADA REZULTĀTS
+29438
Tai skaitā
Pamatbudžetā
+123367
Speciālajā budžetā
- 95262
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā
+1333
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Finanšu
un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās
komitejas 14.06.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt 2017.gada finanšu pārskatu (pieejams Alsungas novada domē).
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16.#
Par 2017. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
D.Kalniņa A. Mundiciema
Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 “Noteikumi par
gada publiskajiem pārskatiem”, kas izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
14. panta trešo daļu, sagatavots Alsungas novada domes publiskais gada pārskats.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Finanšu
un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās
komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Alsungas novada domes 2017.gada publisko pārskatu (pielikumā).
17.#
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanas ierosināšanu lauksaimniecībā
D.Kalniņa, S. Kreičmane
Saskaņā ar SIA “Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra” 2018. gada 13. jūnija
un Alsungas novada domes zemnieku iesniegtajos iesniegumos sniegto informāciju, 2018.
gadā Alsungas novada administratīvajā teritorijā, sakarā ar ilgstošo sausumu periodā, nav
sadīguši pavasarī sētie vasarāju augu kultūru sējumi un tie, kas ir sadīguši, ir vārgi un augiem
trūkst mitruma. Pat uzkaisot minerālmēslus tie nešķīst, jo rasa, kas ir no rītiem, tos nespēj
izšķīdināt. Smags stāvoklis ir ne tikai graudkopībai, bet arī lopkopības saimniecībām, jo nav
iespējams savākt sienu. Sakarā ar sausumu, siena ražībā ir zema, un nav kur ganīt lopus, jo
zāle neataug. Dabiskajās pļavās zelmeņi ir slikti un zāle ir nokaltusi. Ganībās pēc
noganīšanas zāle vairs neataug. Zālāju zemās ražība dēļ tiek iegūta vien trešā daļa no plānotā
lopbarības apjoma. Lielās saimniecības grasās samazināt lopu ganāmpulkus, jo siena
nepietiks. Ja arī tuvākajās dienās būs nokrišņi, tas vairs neglābs ne vasarāju, ne ziemāju ražas.
Saskaņā ar domei sniegto un tās apkopoto informāciju, novadā lauksaimniecības
nozarē ir izveidojusies kritiska situācija: Alsungas novada domes speciālistu apsekotajās
novada lauku saimniecībās ir pietiekams lauksaimniecības tehnikas nodrošinājums siena
novākšanas un sējas darbu veikšanai normālos meteoroloģiskajos apstākļos. Ievērojot
iepriekšminētos apstākļus, kā arī radītos un potenciālos zaudējumus, Alsungas novada
administratīvā teritorija ir jāiekļauj to administratīvo teritoriju sarakstā, kuros tiek izsludināta
ārkārtējā situācija. Likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. panta otrā daļa
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nosaka, ka ārkārtējo situāciju var izsludināt tāda valsts apdraudējuma gadījumā, kas saistīts ar
katastrofu, tās draudiem vai kritiskās infrastruktūras apdraudējumu, ja būtiski apdraudēta
valsts, sabiedrības, vides, saimnieciskās darbības drošība vai cilvēku veselība un dzīvība.
Alsungas novadā ir konstatēti vairāki minētajā normā noteiktie apstākļi – būtiski apdraudēta
vides, sabiedrības un saimnieciskās darbības drošība. Atbilstoši likuma “Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli” 5. panta pirmajai daļai un 6. panta 1. daļas 3. punktam,
ārkārtējās situācijas izsludināšanu var pieprasīt pašvaldības dome, bet ārkārtējo situāciju
izsludina Ministru kabinets uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par trim mēnešiem. Ņemot vērā
augstākminēto un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4.
panta pirmās daļas 1. punkta d apakšpunktu un otrās daļas 2. punktu, likuma “Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pantu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības,
kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu
atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju Alsungas
novada administratīvajā teritorijā.
2. Lūgt attiecīgās valsts institūcijas kompensēt zaudējumus lauksaimniekiem.

18.#
Par sadarbības līgumu ar Pāvilostas novada pašvaldību
D. Kalniņa, D. Kaminska
Pamatojoties uz Pāvilostas novada pašvaldības 2018. gada 11. jūnija vēstuli Nr.
PNP/2.2.12./18/861 un Bāriņtiesu likuma 53.panta 1.1 daļu, kas nosaka - ja bāriņtiesai nav
iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu bāriņtiesas
sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu.
Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu
apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
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1. Slēgt līgumu par pašvaldību bāriņtiesu sadarbību, lai nodrošinātu lemtspējīgu
Pāvilostas novada pašvaldības bāriņtiesas sastāvu, Bāriņtiesu likumā noteikto
uzdevumu izpildē uz laiku līdz Pāvilostas novada pašvaldības lemtspējīgās bāriņtiesas
ievēlēšanai.
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PROJEKTS
SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. PNP/2.5.41./18/…
Pāvilostā,

2018.gada ….jūnijā

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438, juridiskā adrese Dzintaru iela 73,
Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tās domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona personā,
kurš rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta otro daļu un Pāvilostas
novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un
Alsungas novada dome, reģ. Nr.90000036596, juridiskā adrese Pils iela 1, Alsunga,
Alsungas novads, LV-3306, tās domes priekšsēdētājas Daigas Kalniņas personā, kura rīkojas
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta otro daļu un Alsungas novada
pašvaldības nolikumu, no otras puses, (turpmāk abas kopā sauktas arī puses), noslēdz šādu
sadarbības līgumu, (turpmāk – līgums)
1. Līguma priekšmets
1.1. Puses vienojas par pašvaldību bāriņtiesu sadarbību, lai nodrošinātu lemtspējīgu
Pāvilostas novada pašvaldības bāriņtiesas sastāvu, Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu
izpildē uz laiku līdz Pāvilostas novada pašvaldības lemtspējīgās bāriņtiesas ievēlēšanai.
2. Pušu savstarpējo attiecību principi
2.1. Ar šo līgumu tiek noteikti pušu savstarpējo attiecību veidošanas vispārīgie principi, no
kuriem puses vadīsies sadarbības gaitā.
2.2. Pusēm ir pienākums radīt un attīstīt nepieciešamos apstākļus līguma realizācijai.
2.3. Pušu pārstāvji uztur pastāvīgus sakarus, apmainās ar nepieciešamo informāciju un
koordinē darbu, lai izpildītu šo sadarbības līgumu.
2.4. Visi kopējās sadarbības rezultāti tiek apspriesti, pēc tam tiek izstrādāti priekšlikumi
tālākai sadarbībai.
2.5. Puses atzīst, ka jebkuras sadarbības īstenošana būs atkarīga no konkrētās puses rīcībā
esošajiem līdzekļiem un finansiāla atbalsta.
2.6. Katra puse apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras puses
interesēm.
2.7. Ar šo līgumu pašvaldību bāriņtiesas neapvienojas un neuzņemas patstāvīgus kopīgus
pienākumus.
3. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
3.1. Pāvilostas novada pašvaldības bāriņtiesa apņemas:
3.1.1. sadarboties ar Alsungas novada domes izveidoto bāriņtiesu un sniegt tai
informāciju visos ar bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu saistītajos
jautājumos;
3.1.2. nodrošināt savlaicīgu bāriņtiesu sēžu sasaukšanu un sēžu izziņošanu;
3.1.3. norēķināties par katra piesaistītā bāriņtiesas locekļa darbu 4.61 EUR par 1 h pirms
nodokļu nomaksas (t.sk. darba devēja veiktās VSAOI 23.59%);
3.1.4. nepieciešamības gadījumā nogādāt piesaistītos bāriņtiesas locekļus uz bāriņtiesas
sēdēm un atpakaļ;
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3.1.5. kompensēt piesaistītā bāriņtiesas locekļa transporta izdevumus, kas saistīti ar
Pāvilostas novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu, atbilstoši
transporta izdevumus apliecinošajiem dokumentiem;
3.1.6. par līgumā minētajiem izdevumiem Pāvilostas novada pašvaldība norēķinās
saskaņā ar Alsungas novada domes izrakstīto rēķinu.
3.2. Alsungas novada bāriņtiesa apņemas:
3.2.1. sadarboties ar Pāvilostas novada bāriņtiesu;
3.2.2. līguma darbības laikā, pēc Pāvilostas novada bāriņtiesas aicinājuma, ierasties uz
bāriņtiesu sēdēm;
3.2.3. iepazīties ar darbam nepieciešamajiem dokumentiem, lietas materiāliem un citu
informāciju, kas nepieciešama bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanai;
3.2.4. nekavējoties, informēt Pāvilostas novada bāriņtiesu par apstākļiem, kas var
nelabvēlīgi ietekmēt šajā līgumā paredzēto sadarbību un tai pakārtoto uzdevumu
tālāku izpildi;
4. Konfidencialitāte
4.1. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru otras puses iesniegto
informāciju.
5. Atbildība
5.1. Alsungas novada pašvaldība ir atbildīga tikai par šajā līgumā tieši noteikto pienākumu
izpildi.
5.2. Puses nav atbildīgas par šī līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, kas radusies
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuras Puses nevarēja paredzēt, novērst vai
ietekmēt un par kuru rašanos tās nenes atbildību.
6. Līguma izbeigšanas kārtība
6.1. Līgums izbeidzas ar dienu, kad Pāvilostas novada pašvaldībā būs lemtspējīga bāriņtiesa.
6.2.Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja kāda no pusēm vairākkārt nepilda ar šo
līgumu uzņemtos pienākumus un saistības, tādā vaidā apgrūtinot otrai pusei līguma
izpildi. Šādā gadījumā par līguma izbeigšanu viena puse paziņo otrai vismaz 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
6.3.Alsungas novada domei ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, pastāvot svarīgiem
iemesliem, par to rakstveidā iepriekš paziņojot Pāvilostas novada pašvaldībai.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz dienai, kad
darbu uzsāk Pāvilostas novada pašvaldības domes ievēlēta (apstiprināta) lemtspējīga
bāriņtiesa.
7.2. Kontaktpersonas saziņai šā līguma sadarbības laikā Alsungas novada domē: Alsungas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina Kaminska, tālr. 63351502, 27830370,
barintiesa@alsunga.lv , Pāvilostas novada pašvaldībā: Pāvilostas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Laila Jankovska, tālr.63484565, 29470226, barintiesa@pavilosta.lv .
7.3. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas
nepakļaujas pušu ietekmei un kontrolei, tad tā puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to
otrai pusei, lai vienotos par tālāku rīcību.
7.4. Jebkuri šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja puses par to ir
vienojušās rakstveidā.
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7.5. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp pusēm līguma
izpildes laikā, puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta,
strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem.
7.6. Šis līgums ir sastādīts uz trīs lapām, divos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam
eksemplāram pie katras no pusēm.
8. Pušu rekvizīti un paraksti
Pašvaldība

Pašvaldība

Alsungas novada dome
Reģ. Nr. 90000036596
Pils iela 1, Alsunga
Alsungas novads
e-pasts: dome@alsunga.lv
tālr.: 63351342

Pāvilostas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000063895
Dzintaru iela 73, Pāvilosta
Pāvilostas novads
e-pasts: dome@pavilosta.lv
tālr.63484567

______________________
D. Kalniņa

__________________________
U. Kristapsons
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19.#
Par līdzfinansējumu biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienībai”
D. Kalniņa, A. Mundiciema
Saņemts biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienības” rēķins , summa Euro 70.00, par
dotāciju Visas Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanai.
Rēķins faktiski ir bez pamatojuma, jo:
Nav saņemta biedrības vēstule vai iesniegums
Nav informācijas par šī salidojuma organizēšanu- vieta un laiks
Nav informācijas par salidojuma dalībnieku skaitu no Alsungas novada
Ar biedrību nav slēgts sadarbības līgums vai vienošanās, kurā būtu atrunāta arī
atskaites kārtība par finansējuma izlietošanu.
Alsungas 2018.gada budžeta tāmē šāda summa nav ietverta vai rezervēta , turklāt
dotācijas pašvaldības var pārskaitīt tikai likumā noteiktām, no valsts dalēji finansētām vai
nefinansētām iestādēm (piemēram- Kurzemes plānošanas reģions, citām pašvaldībām
notektam mērķim u.c.).
Biedrībām var būt līdzfinansējums konkrētu pasākumu organizēšanai, turklāt tām
jāsniedz atskaite pašvaldībai par finansējuma izlietojumu. Finanšu un saimnieciskās darbības
un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.06.2018. sēdes
deputātu atzinumu,
1)
2)
3)
4)

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
Iekļaut lēmmuprojektā 3. Punktu šādā redakcijā:
Segt Alsungas novada represētajām personām dalības maksu, ja tāda tiek prasīta.
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Nepiešķirt summu Euro 70.00 biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” Visas
Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanai.
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2. Alsungas novada represētajām personām, kuras vēlēsies apmeklēt pasākumu,
nodrošināt nokļūšanu uz pasākumu.
3. Segt Alsungas novada represētajām personām dalības maksu, ja tāda tiek prasīta.
20.#
Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 14.06.2018.
tika saņemts iesniegums no Z/S Bērzlejas, reģ. Nr.41201012668, juridiskā adrese “Krasta
iela 6-9”, Alsunga, Alsungas novads, un pirkuma līgums ar pilnvarojumu, kas noslēgts
30.05.2018. ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] - 1.28 ha, [..] - 5.42 ha un pievienot zemes gabalus esošam īpašumam
“Andrejzeme”, Alsungas novads, kadastra numurs [..].
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis 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 2006.gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]):
1. Atdalot no īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] - 1.28 ha, [..] - 5.42
ha;
1.1 Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
1.2 Pievienot atdalītās zemes vienības nekustamam īpašumam: [..], Alsungas novads
(kadastra numurs [..]).

21.#
Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
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Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 14.06.2018
tika saņemts iesniegums no [..], personas kods [..], adrese [..], Alsunga, Alsungas novads, un
maiņas līgums ar pilnvarojumu, kas noslēgts 11.05.2018 ar lūgumu atdalīt no nekustamā
īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] -3.70 ha, un pievienot zemes gabalu
esošam īpašumam [..], Alsungas novads, kadastra numurs [..].
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis 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 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]):
1. Atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] - 3.7 ha;
1.1 Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
1.2 Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam: [..], Alsungas novads
(kadastra numurs [..]).
22.#
Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 14.06.2018
tika saņemts iesniegums no [..], personas kods [..], adrese [..], Alsunga, Alsungas novads, un
maiņas līgums ar pilnvarojumu, kas noslēgts 11.05.2018 ar lūgumu atdalīt no nekustamā
īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] -3.90 ha, un pievienot zemes gabalu
esošam īpašumam [..], Alsungas novads, kadastra numurs [..].
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis 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 noteikumu 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.
un 12. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
33

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]):
1. Atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] - 3.90 ha;
1.1 Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (NĪLM kods 0302).
1.2 Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam: [..], Alsungas novads
(kadastra numurs [..]).
23.#
Par grozījumiem Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmumā Nr.19#13
par telpu nomu Skolas ielā 11a Alsungā
D. Kalniņa
Pamatojoties uz SIA “Struņķukrogs”, reģ. Nr. 41203022868 , adrese “Struņķukrogs”,
Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321 tehniskā apsekojuma atzinumu Alsungas
muzejam Skolas iela 11a, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, un nepieciešamo siju
nomaiņu virs telpām Skolas ielā 11 a 2. stāvā (ēkas inventarizācijas plāns telpa Nr.16 (52,4
m2) telpa Nr.18 (18,5 m2) telpa). Lūgums labot Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes
protokollēmumā Nr.19#13 par telpu nomu Skolas ielā 11a Alsungā 3. punktu Biedrībai EKC
“Suiti” 2018.gada janvārī ierādīt telpas Skolas ielā 11a 2.stāvā (ēkas inventarizācijas plāns
telpa Nr.16 (52,4 m2) telpa Nr.18 (18,5 m2) telpa), ar 30.06.2018. izbeidzot telpu nomas
līgumu Ziedulejas ielā 1 (Alsungas kultūras namā) izsakot šādā redakcijā:
Biedrībai EKC “Suiti” 2018. gada janvārī ierādīt telpas Skolas ielā 11a 2.stāvā (ēkas
inventarizācijas plāns telpa Nr.16 (52,4 m2) telpa Nr.18 (18,5 m2) telpa), ar 31.12.2019.
izbeidzot telpu nomas līgumu Ziedulejas ielā 1 (Alsungas kultūras namā)
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga
Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Ilze
Bloka,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Labot Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmumā Nr.19#13 par telpu
nomu Skolas ielā 11a Alsungā 3. punktu “Biedrībai EKC “Suiti” 2018.gada janvārī
ierādīt telpas Skolas ielā 11a 2.stāvā (ēkas inventarizācijas plāns telpa Nr.16 (52,4
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m2) telpa Nr.18 (18,5 m2) telpa), ar 30.06.2018. izbeidzot telpu nomas līgumu
Ziedulejas ielā 1 (Alsungas kultūras namā)” izsakot šādā redakcijā:
Biedrībai EKC “Suiti” 2018. gada janvārī ierādīt telpas Skolas ielā 11a 2.stāvā (ēkas
inventarizācijas plāns telpa Nr.16 (52,4 m2) telpa Nr.18 (18,5 m2) telpa), ar
31.12.2019. izbeidzot telpu nomas līgumu Ziedulejas ielā 1 (Alsungas kultūras namā).

Domes priekšsēdētāja _______________________________________D.Kalniņa
Sēdi protokolēja
Pašvaldības sekretāre_________________________________________L.Migoviča
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