
  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 
DOME 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Alsungas novadā 

2016.gada 28.janvārī                                                                                                                          Nr.1 

 Darba kārtībā: 

1. Par atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanā. 
2. Par nekustamā īpašuma samazinājumu 2016. gadam politiski represētām personām. 
3. Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma labprātīgu izpildi.  
4. Par zemes vienības atdalīšanu.  
5. Lēmumi – izpildrīkojumi (nekustamā īpašuma nodoklim). 
6. Par  nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu apbūvētam zemesgabalam „ĒDOLES 

IELA 17”. 
7. Par ‘’STARPGABALI ‘’nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.  
8. Par dzīvojamo platību pašvaldībā: uzņemšana rindā un  iedale. 
9. Par nekustamā īpašuma “Mežniecība” izsoli. 
10. Par keramikas suvenīru papildus iegādi senioru “apaļo” jubileju godināšanai. 
11. Par finansējumu novada senioru noteiktajās jubilejās un senioru.(70 un vec.), novada un pašvaldības 

darbinieku pirmsskolas vecuma bērnu Ziemassvētku paciņām . 
12. Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.12/2015 “Nodevas par būvatļaujām Alsungas novada domes 

būvvaldē”. 
13. Par Alsungas novada 2016.gada projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2016” nolikuma apstiprināšanu 
14. Interešu izglītības pulciņi Alsungas novadā 2016.gadā ( janvāris-maijs). 
15. Par EKC “SUITI”pieredzes apmaiņas  braucienu un līdzfinansējumu “Suitu dūdeniekiem”. 
16. Par informatīvā izdevuma “Alsungas ziņas” redkolēģijas sastāva papildināšanu. 
17. Par grozījumiem Alsungas novada domes 29.12.2015. sēdes protokollēmumā Nr.14# 7.2 ” Par Alsungas 

novada pašvaldības 2016.gada darba algas (atlīdzības) fonda apstiprināšanu”. 
18. Par projektu „PROTI UN DARI!” 
19. Par Alsungas novada pašvaldības dalību SAM 3.3.1. projektā “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”. 

20. Par Alsungas novada  Bāriņtiesas sastāvu.  
21. Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas 

novadā” projekta apstiprināšanu. 
22. Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.6 . 
23. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes  plānošanas  reģionam 
24. Par  saistošo noteikumu projekta Nr.2/2016 “Alsungas novada pašvaldības budžets 2016.” apstiprināšanu. 

 
Klausās novada domes priekšsēdētāju A.Sokolovski:  kas ir  par šādu darba kārtību?  
Deputāti vienbalsīgi apstiprina darba kārtību ar 24 punktiem. 
 
 
Novada domes  sēdi sāk plkst.17.05 un beidz plkst. 18.05. 

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


Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradušies deputāti: E.Goldbergs, A..Kaminskis,  D.Martinova, G.Rozentāls. 
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, nekustamā 
īpašuma speciāliste S.Kreičmane, Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja A.Lipsne, attīstības nodaļas vadītāja 
A.Vanaga-Poriķe, Kultūras nama vadītāja G..Matēviča. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 
 
 
  



1.# 
Par atbalstu pilsonisko tiesību nostiprināšanā 

A.Sokolovskis, V.Zingberga 
 
 
           Saskaņā ar Centrālās  Vēlēšanu komisijas 18.09.2015. lēmumu Nr.8 ir izsludināta tautas parakstīšanās, kas 
notiek Latvijas visos 119 novados un pilsētās, par likumprojektu “Likums par 2012.gada 8.novembra likumu 
“Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” atcelšanu; un 
21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 

1. Izvietot norādes par parakstīšanās vietām un iespēju parakstīties. 
2. Atbrīvot no maksas par paraksta  apliecināšanu likumprojektam: invalīdus ar kustību traucējumiem. 
3. Nodrošināt  iespēju invalīdiem ar kustību tarucēumjiem parakstīties – tos apmeklējot mājās. 
4. Apliecināt pašvaldībā arī  no ārzemēm atbraukušo (novadā deklarēto) pilsoņu parakstus. 
5. Palielināt apliecinātāju skaitu un vietas pašvaldībā, nosakot papildus  Bāriņtiesā ( Pils ielā 1, Alsungā)-

priekšsēdētāja. 
 
 
2..# 

Par nekustamā īpašuma samazinājumu  2016.gadam politiski represētām personām 

A.Sokolovskis, V.Zingberga 
 
      Pamatojoties uz likumu “Par nekustamo īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu - Atvieglojumi nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem  (2) Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 
2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 
vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais 
īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots; un iedzīvotāju iesniegumus 2015.gada novembrī un 
decembrī,  un 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 

 
 
1. 2016.gadā  veikt nekustamā īpašuma nodokļas  samaksas samazinājumu par 50% politiski represētām 

personām: 

1.1. [..] un [..]; 
1.2. [..] un [..]; 
1.3. [..]; 
1.4. [..]; 
1.5. [..]. 

 
 

3.# 
Par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma labprātīgu izpildi 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

           
              Alsungas novada dome ( turpmāk tekstā-Dome), kas saskaņā ar likuma’’ Par nodokļiem un nodevām 20. 

panta 3.punktu veic Alsungas novada pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu, 30.12.2015 saņēma [..], 

http://likumi.lv/doc.php?id=43913#p3


personas kods[..], iesniegumu, ar lūgumu ļaut izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu samaksāt  līdz 

31.12.2016 (gada laikā), maksājot vienādās daļās līdz katra mēneša pēdējam datumam (attiecīgi februārī līdz 29 
datumam, aprīlī, jūnijā, septembrī, novembrī līdz 30. datumam un martā, maijā, jūlijā , augustā, oktobrī, decembrī 
līdz 31. datumam . 
           Izvērtējot iepriekš minētajā iesniegumā izteikto lūgumu, Alsungas novada dome konstatē sekojošo: 
Saskaņā ar  likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ (turpmāk tekstā-likums) 26. panta vienpadsmito daļu, nodokļu 
administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20. pantam administrē konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta 
rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, 
nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, 
labprātīgai tādu nokavēto nodokļu maksājumu samaksai, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu 
maksājumu piedziņu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā sešus 
mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Nodokļu administrācija 
rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku. Nokavējuma nauda 
nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā par katru dienu visā 
kavējuma periodā. 
Likuma 26. panta trīspadsmitajā daļā noteikts, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par nokavēto nodokļu 
maksājumu labprātīgu izpildi noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus 
nodokļu likumos noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš 
pagarināts šā likuma 24.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācijai ir tiesības 
atcelt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. 
Likuma 29. panta otrā daļa nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu 
maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru 
nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

 Vienlaikus Dome secina, ka uz 2016,gada 28.janvāri attiecībās uz [..] nav izdots lēmums par nokavēto nodokļu 

maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā. 
2014.gada 18. septembrī pieņemtā likuma’’ Grozījumi likumā’’ Par nodokļiem un nodevām” ar kuriem 26. pants tika 
papildināts ar vienpadsmito daļu, anotācijā norādīts: ’’Lai palīdzētu finansiālajās grūtībās nonākušajiem 
komersantiem, likumprojektā ir iekļauts regulējums, kas paredz nodokļa maksātājam sadalīt termiņos līdz trīs 
gadiem nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesa ietvaros. Nokavējuma naudu šajā gadījumā tiek 
aprēķināta pilnā apmērā, pamatojoties uz likuma’’ Par nodokļiem un nodevām 29.panta otro daļu’’ 
Administratīvā procesa likuma 17. panta pirmā daļa nosaka, ka iestāde un tiesa, interpretējot (tulkojot) tiesību 
normu, lieto tādas tiesību normas interpretācijas pamatmetodes kā gramatiskā (filoloģiskā), vēsturiskā, sistemātiskā 
un teleoloģiskā (jēgas un mērķa) metode. Savukārt iepriekšminētā panta ceturtā daļa nosaka, ja interpretējot tiesību 
normu pēc dažādām metodēm, iespējams nonākt pie dažādiem rezultātiem, kas visi atbilst tiesību sistēmai, lieto to 
interpretācijas metodi, ar kuru konkrētajā gadījuma iespējams sasniegt lietderīgākos un taisnīgākos rezultātus. 
Piemērojot sistemātisko un teleoloģisko interpretācijas metodi, secināms, ka likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 
26..panta vienpadsmitā daļa interpretējama tādejādi, ka saņemot nodokļa maksātāja iesniegumu par lēmuma par 
nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi izdošanu, nodokļu administrācijai šāds iesniegums jāskatās pēc 
būtības. Apstāklis, ka nodokļu administrācija uz iesniegumu izdošanas brīdi nav izdevusi lēmumu par nokavēto 
nodokļu piedziņu bezstrīdus kārtībā, nevar būt par šķērsli iesnieguma izskatīšanai pēc būtības. 

[..] ir parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi un ēkām par īpašumiem 

[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..], kas sastāda (uz 

28.01.2016) 9516.95 euro, nokavējum nauda  945,86 EUR, kopā 10462,81 EUR.  
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome secina, ka 30.12.2015 iesniegumā izteiktais lūgums ļaut samaksāt izveidojušos  
nekustamā īpašuma nodokļa parādu  līdz 31.12.2016 (gada) laikā, maksājot vienādās daļās līdz katra mēneša 
pēdējam datumam ( attiecīgi februārī līdz 29 datumam, aprīlī, jūnijā, septembrī, novembrī līdz 30. datumam un 

martā, maijā, jūlijā, augustā, oktobrī, decembrī līdz 31. datumam ir apmierināms, nosakot [..] labprātīgu nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda izpildi  līdz 31.12.2016 (gada) laikā sākot ar 2016. gada 1.decembri, veicot ikmēneša 
maksājumu ne mazāk kā 951,16 EUR. 
Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka kārtējos nekustamā īpašuma nodokļu maksājumus par 2016. gadu jāveic pilnā 
apmērā likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 6. panta trešajā daļā noteiktajos termiņos saskaņā ar nodokļu 
administrācijas izdotajiem administratīvajiem aktiem. 
Tomēr nodokļu administrācija ņem vērā, ka lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu 
labprātīgu izpildi darbības laikā var būt iespējama piedziņas vēršana uz nekustamo īpašumu pēc citu piedzinēju 

http://likumi.lv/doc.php?id=33946#p20
http://likumi.lv/doc.php?id=33946#p29
http://likumi.lv/doc.php?id=33946#p24


iniciatīvas, kā arī to, ka gadījumā, ja nekustamais īpašums izsolē tiek atsavināts, nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu atgūšana var būt apgrūtināta. Līdz ar to, ierobežojoša nosacījuma iekļaušana administratīvajā aktā ir 
attaisnojama ar leģitīmu mērķi, proti, visas sabiedrības interesēs ir saņemt noteiktos nodokļus. 
Administratīvā procesa likuma 68. panta otrās daļa 1. punkts nosaka, ja piemērojamā tiesību norma neparedz 
ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati var lemt par attiecīgā 
administratīvā akta izdošanu vai tā saturu. 
Administratīvā procesa likuma 68 panta trešā daļa nosaka, ka nosacījumam jābūt samērīgam ar administratīvā akta 
saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim. 
Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Apsverot 
administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai 
sasniegtu leģitīmu mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanu; par administratīvā akta 
atbilstību, salīdzinot personu tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas 
tiesību būtisku ierobežošanu vai attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums. 
Līdz ar to, lai nodrošinātu, ka sabiedrība saņemtu noteiktos nodokļu maksājumu, tad gadījumā, ja zvērināts tiesu 

izpildītājs vērsīs piedziņu pēc citu piedzinēju iniciatīvas uz [..] piederošo nekustamo īpašumu Alsungas novadā, tas 

būs par pamatu lēmuma par nokavēto nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanu, kā arī 
Dome piedzīs nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā un iesniegs lēmumu par nokavēto nodokļu piedziņu zvērinātam 
tiesu izpildītājam izpildei. 
Vadoties no iepriekšminētā un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 68. panta otrās daļas 1.punktu un 
trešā daļa, likuma ’’Par nodokļiem un nodevām’’ 18. panta pirmās daļas 3.punktu, 26. panta vienpadsmito un 
trīspadsmito daļu, 29. panta otro daļu un likuma ''Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 6. panta trešo daļu, un 
21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Noteikt [..] labprātīgu nekustamā īpašuma nodokļa parāda izpildi  līdz 31.12.2016. (gada) laikā, sākot ar 

2016. gada 1. februāri, veicot maksājumu ne mazāk kā 946.00. EUR līdz katra mēneša pēdējam datumam 
(attiecīgi februārī līdz 29 datumam, aprīlī, jūnijā, septembrī, novembrī līdz 30. datumam un martā, maijā, jūlijā, 
augustā, oktobrī, decembrī līdz 31. datumam, papildus maksājot kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus. 

2. Zvērināta tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz [..] piederošo nekustamo īpašumu Alsungas novadā, ir 

pamats lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai. 
   Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 77. pantu un 79. panta 1. daļu, adresātam ir tiesības apstrīdēt  

šo lēmumu mēneša laikā no tā stāšanas dienas administratīvā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, 
Liepāja. 

Administratīvā procesa likuma 70. panta 1. un 2. daļa un Paziņošanas likuma 8. panta 3. daļa nosaka, ka 
administratīvais akts stājās spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta 
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc to nodošanas pastā. 
Atgādinām, ka kopējais parāds jāiemaksā Alsungas novada domes bankas kontā (saņēmējs: Alsungas novada 
dome, reģistrācijas Nr.90000036596) skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu: 

 AS "SEB banka", UNLALV2X, konta Nr.LV78UNLA0011012130623;  
vai skaidrā naudā  kasē, P,O,T,C no plkst.8.00-12.00 13.00-17.00, P no plkst.8.00-15.00 
Veicot maksājumus, lūdzam maksājuma mērķī obligāti norādīt īpašuma nosaukumu vai konta Nr. pretējā 
gadījumā veiktais maksājums var netikt ieskaitīts norādītajā nodokļa maksātāja kontā. 

 
 

4.# 
Par zemes vienības atdalīšanu  

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

           Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 21.01.2016. tika saņemts no SIA 

[..] pilvarotās personas Jura Ullas, p.k. [..]., iesniegums un pirkuma līgums no 23.08.2013.(reģ. Nr.3632) ar lūgumu 



atdalīt no nekustamā īpašum [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] 3.60 ha platībā un pievienot 

nekustamam īpašumam [..].  
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 
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „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,  un 21.01.2016. novada domes apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,   I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]), atdalot no īpašuma zemes vienību 3.60 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu[..] .  

2. Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam [..] ar kadastra [..].  

3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101).  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401  

 
5.# 
Lēmumi – izpildrīkojumi (nekustamā īpašuma nodoklim) 

A.Sokolovskis, Kreičmane 
  
 Sakarā  ar nekustamā īpašuma nodokļu nenomaksu, un šajā sakarā radušām kavējuma naudām un 
Alsungas novada domes  28.01.2016. apvienoto komiteju atzinumu, atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” 
A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja lēmumus-izpildrīkojumus:  

  



 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Alsunga, Alsungas nov., LV-3306 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (VRN [..]) nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un 

ēkām maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu[..], Alsungas nov., 

kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], 
Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo 

īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra  Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., 

kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..] un par nekustamo īpašumu [..], 
Alsungas nov., kadastra Nr. [..] izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 

25.01.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 11-33, kas stājās spēkā 01.02.2011. un kļuva neapstrīdams 
01.03.2011., 25.01.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 11-34, kas stājās spēkā 01.02.2011. un kļuva neapstrīdams 
01.03.2011., 30.01.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-24, kas stājās spēkā 06.02.2012. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2012., 30.01.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-25, kas stājās spēkā 06.02.2012. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2012., 30.01.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-30, kas stājās spēkā 06.02.2012. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2012., 30.01.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-33, kas stājās spēkā 06.02.2012. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2012., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-25, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2013., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-26, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2013., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-31, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2013., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-33, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2013., 30.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-24, kas stājās spēkā 06.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2014., 30.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-27, kas stājās spēkā 06.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2014., 30.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-28, kas stājās spēkā 06.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2014., 30.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-33, kas stājās spēkā 06.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2014., 30.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-35, kas stājās spēkā 06.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2014., 30.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-38, kas stājās spēkā 06.02.2014. un kļuva neapstrīdams 

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


06.03.2014., 26.11.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1542, kas stājās spēkā 03.12.2014. un kļuva 
neapstrīdams 03.01.2015., 26.11.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1678, kas stājās spēkā 03.12.2014. un 
kļuva neapstrīdams 03.01.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-39, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-40, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-41, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-42, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-43, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-44, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-45, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-46, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-47, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-48, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-49, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-50, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-51, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-52, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 27.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-53, kas stājās spēkā 03.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 03.03.2015., 24.11.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1519, kas stājās spēkā 01.12.2015. 
un kļuva neapstrīdams 01.01.2016., 24.11.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1630, kas stājās spēkā 
01.12.2015. un kļuva neapstrīdams 01.01.2016. un 24.11.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1666, kas stājās 
spēkā 01.12.2015. un kļuva neapstrīdams 01.01.2016. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/314, kurā norādīts, ka 2011. gada 25. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 11-33, 2011. gada 25. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 11-34, 2012. gada 30. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 12-24, 2012. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 12-25, 2012. gada 
30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 12-30, 2012. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 12-33, 
2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-25, 2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-
26, 2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-31, 2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums 
Nr. 13-33, 2014. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-24, 2014. gada 30. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 14-27, 2014. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-28, 2014. gada 30. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 14-33, 2014. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-35, 2014. gada 
30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-38, 2014. gada 26. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1542, 
2014. gada 26. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1678, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums 
Nr. 15-39, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-40, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 15-41, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-42, 2015. gada 27. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 15-43, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-44, 2015. gada 
27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-45, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-46, 
2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-47, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-
48, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-49, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums 
Nr. 15-50, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-51, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 15-52, 2015. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-53, 2015. gada 24. novembra 
maksāšanas paziņojums Nr. 15-1519, 2015. gada 24. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1630 un 
2015. gada 24. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1666 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat 
minētajā brīdinājumā ALSUNGA SIA tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 
24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

[..] minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi. [..]uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 2184,07 EUR, nokavējuma naudu 220,97 EUR, kopā 2405,04 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 
37,97 EUR, nokavējuma naudu 3,79 EUR, kopā 41,76 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr[..], 1,50 EUR, 

nokavējuma naudu 0,15 EUR, kopā 1,65 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 1,88 EUR, nokavējuma naudu 

0,19 EUR, kopā 2,07 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 21,57 EUR, nokavējuma naudu 2,16 EUR, kopā 

23,73 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 92,54 EUR, nokavējuma naudu 9,24 EUR, kopā 101,78 EUR, [..], 
Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 1,29 EUR, nokavējuma naudu 0,13 EUR, kopā 1,42 EUR, [..], Alsungas nov., 

kadastra Nr. [..], 4003,21 EUR, nokavējuma naudu 1360,11 EUR, kopā 5363,32 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra 



Nr. [..], 1,01 EUR, nokavējuma naudu 0,10 EUR, kopā 1,11 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 1,97 EUR, 

nokavējuma naudu 0,20 EUR, kopā 2,17 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr.[..], 1018,91 EUR, nokavējuma 

naudu 101,65 EUR, kopā 1120,56 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 6,58 EUR, nokavējuma naudu 

0,65 EUR, kopā 7,23 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 40,55 EUR, nokavējuma naudu 4,05 EUR, kopā 

44,60 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 19,86 EUR, nokavējuma naudu 1,62 EUR, kopā 21,48 EUR, [..], 
Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 8,93 EUR, nokavējuma naudu 0,89 EUR, kopā 9,82 EUR, par ēkām [..] Alsungas 

nov., kadastra Nr. [..], 1402,87 EUR, nokavējuma naudu 524,10 EUR, kopā 1926,97 EUR, [..], Alsungas nov., 

kadastra Nr. [..], 477,62 EUR, nokavējuma naudu 178,48 EUR, kopā 656,10 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 135,55 EUR, nokavējuma naudu 34,55 EUR, kopā 170,10 EUR. Nodokļa parāds kopā 11900,91 EUR.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par 
vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Alsungas novada domes pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa 
tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā 
kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..] (VRN [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 7441,84 EUR, nokavējuma naudu 1705,90 EUR, 
kopā 9147,74 EUR, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 2016,04 EUR, nokavējuma naudu 737,13 EUR, 
kopā 2753,17 EUR, 

pavisam kopā 11900,91 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti euro 91 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..])nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..]nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..] izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas 

kļuvuši neapstrīdami: 
30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-428, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 

06.03.2013., 27.11.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-1588, kas stājās spēkā 04.12.2013. un kļuva 
neapstrīdams 04.01.2014., 31.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-392, kas stājās spēkā 07.02.2014. un kļuva 
neapstrīdams 07.03.2014., 26.11.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1608, kas stājās spēkā 03.12.2014. un 
kļuva neapstrīdams 03.01.2015., 28.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-432, kas stājās spēkā 04.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 04.03.2015. un 24.11.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1591, kas stājās spēkā 
01.12.2015. un kļuva neapstrīdams 01.01.2016. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.13./332, kurā norādīts, ka 2013. gada 30. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 13-428, 2013. gada 27. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 13-1588, 2014. gada 31. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 14-392, 2014. gada 26. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1608, 2015. gada 
28. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-432 un 2015. gada 24. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1591 

nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā [..] tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu 

maksājumu samaksu labprātīgi līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

[..] minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..] uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 183,99 EUR, nokavējuma naudu 24,19 EUR, kopā 208,18 EUR. Nodokļa parāds kopā 208,18 EUR.  

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
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pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 183,99 EUR, nokavējuma naudu 24,19 EUR, kopā 

208,18 EUR,  
pavisam kopā 208,18 EUR (divi simti astoņi euro 18 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
"[..]" 

Alsungas nov., LV-3306 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..]izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas 

kļuvuši neapstrīdami:  
31.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-407, kas stājās spēkā 07.02.2014. un kļuva neapstrīdams 

07.03.2014., 26.11.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1612, kas stājās spēkā 03.12.2014. un kļuva 
neapstrīdams 03.01.2015., 28.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-449, kas stājās spēkā 04.02.2015. un kļuva 
neapstrīdams 04.03.2015. un 24.11.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1596, kas stājās spēkā 01.12.2015. un 
kļuva neapstrīdams 01.01.2016. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/320, kurā norādīts, ka 2014. gada 31. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 14-407, 2014. gada 26. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1612, 2015. gada 28. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 15-449 un 2015. gada 24. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1596 nav izpildīti 

labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā [..] tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu 

samaksu labprātīgi līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

[..] minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..] uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā  Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..] , 160,28 EUR, nokavējuma naudu 13,05 EUR, kopā 173,33 EUR. Nodokļa parāds kopā 173,33 EUR.  

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 
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nolemju: 

 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 160,28 EUR, nokavējuma naudu 13,05 EUR, kopā 

173,33 EUR,  
pavisam kopā 173,33 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro 33 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..]nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..]izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas 

kļuvuši neapstrīdami: 
30.01.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-610, kas stājās spēkā 06.02.2012. un kļuva neapstrīdams 

06.03.2012., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-612, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2013., 31.01.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-607, kas stājās spēkā 07.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
07.03.2014. un 28.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-616, kas stājās spēkā 04.02.2015. un kļuva 
neapstrīdams 04.03.2015.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/321, kurā norādīts, ka 2012. gada 30. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 12-610, 2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-612, 2014. gada 31. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 14-607 un 2015. gada 28. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-616 nav izpildīti 

labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā [..]tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu 

samaksu labprātīgi līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

[..]minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..]uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 28,23 EUR, nokavējuma naudu 10,56 EUR, kopā 38,79 EUR. Nodokļa parāds kopā 38,79 EUR.  

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.  
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Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 28,23 EUR, nokavējuma naudu 10,56 EUR, kopā 

38,79 EUR, 
pavisam kopā 38,79 EUR (trīsdesmit astoņi euro 79 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Liepāja, LV-3405 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu par 
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..]nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..]izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas 

kļuvuši neapstrīdami: 
30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-786, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 

06.03.2013., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-798, kas stājās spēkā 10.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
10.03.2014. un 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-804, kas stājās spēkā 05.02.2015. un kļuva 
neapstrīdams 05.03.2015. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/325, kurā norādīts, ka 2013. gada 30. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 13-786, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-798 un 2015. gada 29. janvāra 

maksāšanas paziņojums Nr. 15-804 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā [..] tika 

piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 
2015. gada 11. decembrī. 

[..]minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..]uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 21,11 EUR, nokavējuma naudu 5,98 EUR, kopā 27,09 EUR. Nodokļa parāds kopā 27,09 EUR. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

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


 
 
 

nolemju: 
 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 21,11 EUR, nokavējuma naudu 5,98 EUR, kopā 

27,09 EUR, 
pavisam kopā 27,09 EUR (divdesmit septiņi euro 9 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Alsunga, Alsungas nov., LV-3306 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi un ēkām maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu 
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..]un par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..] izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 

06.08.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-1375, kas stājās spēkā 13.08.2010. un kļuva neapstrīdams 
13.09.2010., 27.01.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 11-780, kas stājās spēkā 03.02.2011. un kļuva neapstrīdams 
03.03.2011., 31.01.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-789, kas stājās spēkā 07.02.2012. un kļuva neapstrīdams 
07.03.2012., 31.01.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-790, kas stājās spēkā 07.02.2012. un kļuva neapstrīdams 
07.03.2012., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-784, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2013., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-785, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva neapstrīdams 
06.03.2013., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-796, kas stājās spēkā 10.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-797, kas stājās spēkā 10.02.2014. un kļuva neapstrīdams 
10.03.2014., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-802, kas stājās spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 
05.03.2015. un 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-803, kas stājās spēkā 05.02.2015. un kļuva 
neapstrīdams 05.03.2015. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/324, kurā norādīts, ka 2010. gada 6. augusta maksāšanas 
paziņojums Nr. 10-1375, 2011. gada 27. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 11-780, 2012. gada 31. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 12-789, 2012. gada 31. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 12-790, 2013. gada 
30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-784, 2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-785, 
2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-796, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums 
Nr. 14-797, 2015. gada 29. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-802 un 2015. gada 29. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 15-803 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā Madaram Matevičam tika 
piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 
2015. gada 11. decembrī. 

[..] minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..] uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 
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Nr. [..], 6,23 EUR, nokavējuma naudu 3,02 EUR, kopā 9,25 EUR [..], Alsungas nov., kadastra Nr [..], 30,41 EUR, 

nokavējuma naudu 20,65 EUR, kopā 51,06 EUR, par ēkām [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 13,17 EUR, 

nokavējuma naudu 6,97 EUR, kopā 20,14 EUR. Nodokļa parāds kopā 80,45 EUR. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par 
vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Alsungas novada domes pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa 
tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā 
kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 36,64 EUR, nokavējuma naudu 23,67 EUR, kopā 

60,31 EUR, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 13,17 EUR, nokavējuma naudu 6,97 EUR, kopā 
20,14 EUR, 

pavisam kopā 80,45 EUR (astoņdesmit euro 45 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Alsungas nov., LV-3306 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi un ēkām maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu 
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu[..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., 

kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr[..], par nekustamo īpašumu [..], 
Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..]un par nekustamo 

īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..] izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši 

neapstrīdami: 
09.08.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-1490, kas stājās spēkā 16.08.2010. un kļuva neapstrīdams 

16.09.2010., 09.08.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-1491, kas stājās spēkā 16.08.2010. un kļuva 
neapstrīdams 16.09.2010., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-930, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva 
neapstrīdams 06.03.2013., 30.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-932, kas stājās spēkā 06.02.2013. un kļuva 
neapstrīdams 06.03.2013., 27.11.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-1573, kas stājās spēkā 04.12.2013. un 
kļuva neapstrīdams 04.01.2014., 28.11.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-1625, kas stājās spēkā 05.12.2013. 
un kļuva neapstrīdams 05.01.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-937, kas stājās spēkā 10.02.2014. 
un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-938, kas stājās spēkā 10.02.2014. 
un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-939, kas stājās spēkā 10.02.2014. 
un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-940, kas stājās spēkā 10.02.2014. 
un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 03.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-941, kas stājās spēkā 10.02.2014. 
un kļuva neapstrīdams 10.03.2014., 26.11.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1592, kas stājās spēkā 
03.12.2014. un kļuva neapstrīdams 03.01.2015., 26.11.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1645, kas stājās 
spēkā 03.12.2014. un kļuva neapstrīdams 03.01.2015., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-943, kas stājās 
spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-944, kas stājās 
spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-945, kas stājās 
spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-946, kas stājās 
spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-947, kas stājās 
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spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-948, kas stājās 
spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., 29.01.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-949, kas stājās 
spēkā 05.02.2015. un kļuva neapstrīdams 05.03.2015., 24.11.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1575, kas 
stājās spēkā 01.12.2015. un kļuva neapstrīdams 01.01.2016. un 24.11.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1636, 
kas stājās spēkā 01.12.2015. un kļuva neapstrīdams 01.01.2016. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/326, kurā norādīts, ka 2010. gada 9. augusta maksāšanas 
paziņojums Nr. 10-1490, 2010. gada 9. augusta maksāšanas paziņojums Nr. 10-1491, 2013. gada 30. janvāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 13-930, 2013. gada 30. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-932, 2013. gada 
27. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 13-1573, 2013. gada 28. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 13-
1625, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-937, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums 
Nr. 14-938, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-939, 2014. gada 3. februāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 14-940, 2014. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-941, 2014. gada 26. novembra 
maksāšanas paziņojums Nr. 14-1592, 2014. gada 26. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1645, 2015. gada 
29. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-943, 2015. gada 29. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-944, 
2015. gada 29. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-945, 2015. gada 29. janvāra maksāšanas paziņojums 
Nr. 15-946, 2015. gada 29. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-947, 2015. gada 29. janvāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 15-948, 2015. gada 29. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-949, 2015. gada 24. novembra 
maksāšanas paziņojums Nr. 15-1575 un 2015. gada 24. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1636 nav 
izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā Artim Pētersonam tika piedāvāts veikt nokavētu 
nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

[..] minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..] uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 2,83 EUR, nokavējuma naudu 0,29 EUR, kopā 3,12 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 10,69 EUR, 

nokavējuma naudu 1,07 EUR, kopā 11,76 EUR, Samantas, Alsungas nov., kadastra Nr. 6242-003-0075, 

1459,47 EUR, nokavējuma naudu 240,88 EUR, kopā 1700,35 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..],76 EUR, 

nokavējuma naudu 159,21 EUR, kopā 1028,97 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 213,66 EUR, 

nokavējuma naudu 39,51 EUR, kopā 253,17 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 864,84 EUR, nokavējuma 

naudu 147,80 EUR, kopā 1012,64 EUR. [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 1757,67 EUR, nokavējuma naudu 

292,12 EUR, kopā 2049,79 EUR, par ēkām [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 8,74 EUR, nokavējuma naudu 

1,68 EUR, kopā 10,42 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 1,59 EUR, nokavējuma naudu 1,51 EUR, kopā 

3,10 EUR. Nodokļa parāds kopā 6073,32 EUR. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par 
vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Alsungas novada domes pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa 
tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā 
kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..]  (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 5178,92 EUR, nokavējuma naudu 880,88 EUR, kopā 

6059,80 EUR, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 10,33 EUR, nokavējuma naudu 3,19 EUR, kopā 
13,52 EUR,  



pavisam kopā 6073,32 EUR (seši tūkstoši septiņdesmit trīs euro 32 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Almāle, Alsungas nov., LV-3306 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi un ēkām maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu 
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā. 

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..] un par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..]izriet no zemāk minētajiem 

administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 
04.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1271, kas stājās spēkā 11.02.2014. un kļuva neapstrīdams 

11.03.2014., 04.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1272, kas stājās spēkā 11.02.2014. un kļuva 
neapstrīdams 11.03.2014., 02.02.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1279, kas stājās spēkā 09.02.2015. un 
kļuva neapstrīdams 09.03.2015., 02.02.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1280, kas stājās spēkā 09.02.2015. 
un kļuva neapstrīdams 09.03.2015. un 02.02.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1281, kas stājās spēkā 
09.02.2015. un kļuva neapstrīdams 09.03.2015. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/328, kurā norādīts, ka 2014. gada 4. februāra maksāšanas 
paziņojums Nr. 14-1271, 2014. gada 4. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1272, 2015. gada 2. februāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 15-1279, 2015. gada 2. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1280 un 2015. gada 
2. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1281 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā 

[..]tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 

2015. gada 11. decembrī. 

[..]minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..] uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā  Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 1,88 EUR, nokavējuma naudu 0,36 EUR, kopā 2,24 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 1,06 EUR, 

nokavējuma naudu 0,20 EUR, kopā 1,26 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 3,00 EUR, nokavējuma naudu 

0,58 EUR, kopā 3,58 EUR, par ēkām Almale 7, Alsungas nov., kadastra Nr. 6242-009-0281, 9,18 EUR, nokavējuma 
naudu 1,75 EUR, kopā 10,93 EUR. Nodokļa parāds kopā 18,01 EUR.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par 
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vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Alsungas novada domes pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa 
tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā 
kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 5,94 EUR, nokavējuma naudu 1,14 EUR, kopā 

7,08 EUR, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 9,18 EUR, nokavējuma naudu 1,75 EUR, kopā 
10,93 EUR, 

pavisam kopā 18,01 EUR (astoņpadsmit euro 1 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību.  
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

 Alsungas nov., LV-3306 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veicis aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi un ēkām maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu 
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..] un par nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..] izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas kļuvuši neapstrīdami: 

09.08.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-1785, kas stājās spēkā 16.08.2010. un kļuva neapstrīdams 
16.09.2010., 03.02.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 11-1316, kas stājās spēkā 10.02.2011. un kļuva 
neapstrīdams 10.03.2011., 01.02.2012. maksāšanas paziņojums Nr. 12-1360, kas stājās spēkā 08.02.2012. un 
kļuva neapstrīdams 08.03.2012., 31.01.2013. maksāšanas paziņojums Nr. 13-1341, kas stājās spēkā 07.02.2013. 
un kļuva neapstrīdams 07.03.2013., 04.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1350, kas stājās spēkā 
11.02.2014. un kļuva neapstrīdams 11.03.2014., 04.02.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1351, kas stājās 
spēkā 11.02.2014. un kļuva neapstrīdams 11.03.2014., 26.11.2014. maksāšanas paziņojums Nr. 14-1623, kas 
stājās spēkā 03.12.2014. un kļuva neapstrīdams 03.01.2015., 02.02.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-1356, 
kas stājās spēkā 09.02.2015. un kļuva neapstrīdams 09.03.2015. un 02.02.2015. maksāšanas paziņojums Nr. 15-
1357, kas stājās spēkā 09.02.2015. un kļuva neapstrīdams 09.03.2015. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/330, kurā norādīts, ka 2010. gada 9. augusta maksāšanas 
paziņojums Nr. 10-1785, 2011. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 11-1316, 2012. gada 1. februāra 
maksāšanas paziņojums Nr. 12-1360, 2013. gada 31. janvāra maksāšanas paziņojums Nr. 13-1341, 2014. gada 
4. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1350, 2014. gada 4. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1351, 
2014. gada 26. novembra maksāšanas paziņojums Nr. 14-1623, 2015. gada 2. februāra maksāšanas paziņojums 
Nr. 15-1356 un 2015. gada 2. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 15-1357 nav izpildīti labprātīgi - nav apmaksāti. 

Tāpat minētajā brīdinājumā [..] tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi līdz 

24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

[..] minēto brīdinājumu nav apstrīdējis un nodokļa parādu nav samaksājis. [..] uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 
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Nr. [..], 3,00 EUR, nokavējuma naudu 1,47 EUR, kopā 4,47 EUR, [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 71,39 EUR, 

nokavējuma naudu 7,12 EUR, kopā 78,51 EUR, par ēkām [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 2,03 EUR, 

nokavējuma naudu 0,97 EUR, kopā 3,00 EUR. Nodokļa parāds kopā 85,98 EUR. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par 
vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Alsungas novada domes pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa 
tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā 
kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 74,39 EUR, nokavējuma naudu 8,59 EUR, kopā 

82,98 EUR, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 2,03 EUR, nokavējuma naudu 0,97 EUR, kopā 
3,00 EUR, 

pavisam kopā 85,98 EUR (astoņdesmit pieci euro 98 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

  

 
LĒMUMS – IZPILDRĪKOJUMS 

Alsungā 
 

28.01.2016. 
 

Nr.2.1.13/_________ 
 

[..] 
[..] 

Alsungas nov., LV-3306 
 
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā 
 

Ņemot vērā, ka [..] (personas kods [..]) nav savlaicīgi veikusi aprēķinātos nekustamā īpašuma nodokļa par 

zemi un ēkām maksājumus, Alsungas novada dome ir uzsākusi nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas procesu 
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.  

Lietas izskatīšanas gaitā konstatēts, ka [..] nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums par 

nekustamo īpašumu [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..] izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem, kas 

kļuvuši neapstrīdami: 
09.08.2010. maksāšanas paziņojums Nr. 10-1868, kas stājās spēkā 16.08.2010. un kļuva neapstrīdams 

16.09.2010. un 03.02.2011. maksāšanas paziņojums Nr. 11-1422, kas stājās spēkā 10.02.2011. un kļuva 
neapstrīdams 10.03.2011. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 361. pantu Alsungas novada 
dome 04.12.2015. ir izdevusi brīdinājumu Nr.2.1.13/331, kurā norādīts, ka 2010. gada 9. augusta maksāšanas 
paziņojums Nr. 10-1868 un 2011. gada 3. februāra maksāšanas paziņojums Nr. 11-1422 nav izpildīti labprātīgi - nav 

apmaksāti. Tāpat minētajā brīdinājumā [..] tika piedāvāts veikt nokavētu nodokļu maksājumu samaksu labprātīgi 

līdz 24.12.2015. Brīdinājums stājās spēkā 2015. gada 11. decembrī. 

[..] minēto brīdinājumu nav apstrīdējusi un nodokļa parādu nav samaksājusi. [..] uz 2016. gada 28. janvāri ir 

parādā Alsungas novada domes budžetam nekustamā īpašuma nodokli par zemi [..], Alsungas nov., kadastra 

Nr. [..], 6,42 EUR, nokavējuma naudu 5,99 EUR, kopā 12,41 EUR, par ēkām [..], Alsungas nov., kadastra Nr. [..], 
1,68 EUR, nokavējuma naudu 1,57 EUR, kopā 3,25 EUR. Nodokļa parāds kopā 15,66 EUR. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
normu piemērošanas kārtība” 42.1.punktu no nodokļa maksātājiem, kuriem ir pienākums maksāt nodokli par 
vairākiem nekustamā īpašuma objektiem Alsungas novada domes pašvaldības teritorijā, saņemtā nodokļa summa 
tiek sadalīta proporcionāli pa atsevišķiem objektiem Ministru kabineta 18.04.2000. noteikumu Nr.149 „Kārtība, kādā 
kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā” noteiktajā kārtībā. 

Papildus iepriekš minētajam, nodokļu administrācija informē, ka saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 29.panta otro daļu, par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja 
konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta pirmo 
un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 18. panta 11. punktu, 26. panta 
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pirmo daļu, 29. panta otro daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 358. panta trešo daļu, 359. panta 
pirmās daļas 1. un 3. punktu, 360. panta pirmo daļu, 361. panta pirmo daļu, 366. panta pirmo un otro daļu un 
367. pantu, 

 
nolemju: 

 

piedzīt no [..] (personas kods [..]): 
1. nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parādu 6,42 EUR, nokavējuma naudu 5,99 EUR, kopā 

12,41 EUR, 
2. nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu 1,68 EUR, nokavējuma naudu 1,57 EUR, kopā 
3,25 EUR, 

pavisam kopā 15,66 EUR (piecpadsmit euro 66 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 363.pantu par izpildiestādes darbībām, kas vērstas uz 
administratīvā akta piespiedu izpildi un kuras neatbilst izpildes vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Administratīvā 
procesa likuma 40.nodaļā, privātpersonai ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad privātpersona ir uzzinājusi 
par izpildiestādes darbību, iesniegt sūdzību Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306. Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma– izpildrīkojuma darbību. 
 
 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
S.Kreičmane 63351533 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.# 

Par nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu apbūvētam zemesgabalam „ĒDOLES IELA 17” 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

 

             Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘’Ēdoles iela 17’’, Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu ( 

03.09.2014) par zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘’ĒDOLES IELA 17 ’’, Alsungā atsavināšanu. Pamatojoties 
uz Alsungas novada domes lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2016.gada 18. janvāra papildus 
iesniegtiem dokumentiem- Zemesgrāmatu apliecība uz ēkām un būvēm , (18.01.2016) 
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar pašvaldību ir noslēgts zemes nomas līgums. Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, ka publiskas personas mantas atsavināšanu 
atsevišķos gadījumos var ierosināt 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.  Kā arī 4. panta 3.punkts zemesgrāmata ierakstītas ēkas( būves) īpašnieks, ja viņš 
vēlās nopirkt zemesgabalu uz kura atrodas ēkas ( būves).Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta 
pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst 
šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu 
Alsungas  novada dome konstatē: 
1.1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks.” 20.01.2016. atzinumu, apbūvēta zemesgabala “Ēdoles iela 17 ”, 
Alsunga., Alsungas nov., tirgus vērtība ir 660.00EUR 
1.2. Izmaksas, kas saistītas ar zemes gabala uzmērīšanu, nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu 
sastāda EUR 549.82 
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas  atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
daļu un saskaņā ar 25.09.2014 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 
pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu, 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 
Pamatojoties uz MK noteikumiem ’’Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta’’ V daļu atsavināšanas 
izdevumu apmēru noteikšana 38.punktu Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 
apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 
attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā konkrētajā gadījumā 
nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes 
lēmuma pieņemšanas. 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44. pants nosaka;  
(4) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai (kopīpašniekiem) piederošas ēkas 
(būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli 
viņu kopīpašuma daļām). 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44 1.panta  
(1)Atsavināšanas paziņojumā  
1)zemesgabala adresi un kadastra apzīmējumu;  
2) zemesgabala kopējo platību;  
3) zemesgabala cenu;  
4) maksāšanas līdzekļus;  
5) zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus;  



6) dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemes gabala 
pirkuma līgumu.  

(2) Atsavināšanas paziņojumā atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir pirmpirkuma 
tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:  

1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;  
un  pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,   I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošu nekustamo īpašumu ‘’Ēdoles iela 17’’, Alsungas nov., 
kadastra Nr.6242 008 063, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420080540, 0.1794 ha platībā 
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 
3. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala “Ēdoles iela 17”, Alsunga., Alsungas nov. ,kadastra Nr. 62420080063, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420080540-0.1794 ha, nosacīto cenu EUR  1209.82 EUR 
(Viens tūkstotis divi simti deviņu euro 82 centi). 

3.1. Nosūtīt [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘’ Ēdoles iela 17,  Alsungā   atsavināšanas paziņojumu viena mēneša 

laikā pēc apbūvēta  zemesgabala “Ēdoles iela 17’’” nosacītās cenas apstiprināšanas.  
3.2. Noteikt, ka apbūvētā nekustamā īpašuma “ĒDOLES IELA 17’, Alsunga, Alsungas novadā, kadastra 

Nr.62420080063 pirmpirkuma tiesīgā persona ir [..], personas kods [..] (Zemesgrāmatā ierakstītu būvju īpašnieks). 

3.3.Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% EUR. 
 

 

7.# 

 Par ‘’STARPGABALI ‘’nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu  

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

I. 

Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘[..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu ( 02.09.2014) 

par zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘STARPGABALI ’’, atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas 
novada domes lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2015.gada 20. oktobra Alsungas novada 
domes lēmumu Nr.10. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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 pieguļ viņu zemei; 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas 
mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 
5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu 
Alsungas  novada dome konstatē: 
1.1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” 20.01.2016. atzinumu, neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali ” 
ar kadastra apzīmējumu  Nr.62420080543, tirgus vērtība ir 111.00EUR 
1.2. Izmaksas, kas saistītas ar zemes gabala uzmērīšanu, nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu 
sastāda EUR 337.10 
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
daļu un saskaņā ar 25.09.2014 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu un 2015.gada 20 oktobra Alsungas 
novada domes sēdes atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. 
panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo 



daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu, Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem ’’Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta’’ V daļu atsavināšanas 
izdevumu apmēru noteikšana 38.punktu Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 
apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 
attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, 
šajā konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma 
tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas. 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44. pants nosaka;  

(8) Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes 
starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā 
kārtībā drīkst atsavināt: 

1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals; 
 Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44 1.panta  
(1)Atsavināšanas paziņojumā  
1)zemesgabala adresi un kadastra apzīmējumu;  
2) zemesgabala kopējo platību;  
3) zemesgabala cenu;  
4) maksāšanas līdzekļus;  
5) zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus;  
6) dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemes gabala 

pirkuma līgumu.  
(2) Atsavināšanas paziņojumā atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir 

pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:  
1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;  

 un pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošu nekustamo īpašumu ‘’STARPGABALI’’ar kadastra 
Nr.6242 008 075, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080543- 0.0337 ha platībā, 
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 
3. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali”,  Alsungas nov.,kadastra apzīmējumu  Nr. 62420080543-
0.0337 ha , nosacīto cenu EUR  448.10(četri simti četrdesmit astoņi euro un 10 centi) 

3.1. Nosūtīt [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘’ [..], Alsungas novads   atsavināšanas paziņojumu viena mēneša 

laikā pēc neapbūvēta  zemesgabala “STARPGABALI’’” nosacītās cenas apstiprināšanas. 
3.2. Noteikt , ka neapbūvētā zemes gabala( starpgabala) ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080543 pirmpirkuma 

tiesīgā persona ir [..], personas kods [..] ( pieguļ [..]piederošam nekustamam īpašumam [..]un [..]) 
3.3.Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir100% EUR. 
 
 
 

II. 

Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojošas ‘[..], Alsungā  atsavināšanas ierosinājumu (02.09.2014) par zemes 

gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘STARPGABALI ’’, atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas novada domes 
lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2015.gada 20. oktobra Alsungas novada domes lēmumu Nr.10. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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 pieguļ viņu zemei; 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas 
mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 
5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu 
Alsungas  novada dome konstatē: 
1.1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” 20.01.2016. atzinumu, neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali” ar 
kadastra apzīmējumu  Nr.62420080522, tirgus vērtība ir 172.00EUR 
1.2. Izmaksas, kas saistītas ar zemes gabala uzmērīšanu, nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu 
sastāda EUR 337.10 
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
daļu un saskaņā ar 25.09.2014 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu un 2015.gada 20 oktobra Alsungas 
novada domes sēdes atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. 
panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo 
daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu, Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem ’’Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta’’ V daļu atsavināšanas 
izdevumu apmēru noteikšana 38.punktu Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 
apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 
attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, 
šajā konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma 
tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas. 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44. pants nosaka;  

(8) Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes 
starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā 
kārtībā drīkst atsavināt: 

1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals; 
 Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44 1.panta  
(1)Atsavināšanas paziņojumā  
1)zemesgabala adresi un kadastra apzīmējumu;  
2) zemesgabala kopējo platību;  
3) zemesgabala cenu;  
4) maksāšanas līdzekļus;  
5) zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus;  
6) dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemes gabala 

pirkuma līgumu.  
(2) Atsavināšanas paziņojumā atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir 

pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:  
1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;  

un pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošu nekustamo īpašumu ‘’STARPGABALI’ ’ar kadastra 
Nr.6242 008 075, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080522- 0.0521 ha platībā, 
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 
3. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali”,  Alsungas nov., kadastra apzīmējumu  Nr. 62420080522-
0.0521 ha , nosacīto cenu EUR  509.10 (Pieci simti deviņi euro un 10 centi) 



3.1.. Nosūtīt [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘’ [..], Alsungas novads   atsavināšanas paziņojumu viena mēneša 

laikā pēc neapbūvēta  zemesgabala “STARPGABALI’’ nosacītās cenas apstiprināšanas. 
3.2. Noteikt , ka neapbūvētā zemes gabala( starpgabala) ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080522 pirmpirkuma 

tiesīgā persona ir [..], personas kods [..]  (pieguļ [..]piederošam nekustamam īpašumam [..]) 
3.3.Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% EUR. 
 
 
III 
 

       Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘[..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu ( 02.09.2014) 

par zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘STARPGABALI ’’, atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas novada 
domes lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2015.gada 20. oktobra Alsungas novada domes lēmumu 
Nr.10. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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 pieguļ viņu zemei; 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas 
mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 
5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu 
Alsungas  novada dome konstatē: 
1.1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks.” 20.01.2016. atzinumu, neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali ”, 
ar kadastra apzīmējumu  Nr.62420080531, tirgus vērtība ir 185.00EUR 
1.2. Izmaksas, kas saistītas ar zemes gabala uzmērīšanu, nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu 
sastāda EUR 337.10 
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
daļu un saskaņā ar 25.09.2014 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu un 2015.gada 20 oktobra Alsungas 
novada domes sēdes atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. 
panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo 
daļu, 9.panta otro daļu,  37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas 
likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem ’’Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta’’ V daļu atsavināšanas 
izdevumu apmēru noteikšana 38.punktu Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 
apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 
attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 

 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, 
šajā konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma 
tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas. 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44. pants nosaka;  

(8) Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes 
starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā 
kārtībā drīkst atsavināt: 

1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals; 
 Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44 1.panta  
(1)Atsavināšanas paziņojumā  
1)zemesgabala adresi un kadastra apzīmējumu;  
2) zemesgabala kopējo platību;  
3) zemesgabala cenu;  
4) maksāšanas līdzekļus;  
5) zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus;  



6) dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemes gabala 
pirkuma līgumu.  

(2) Atsavināšanas paziņojumā atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir 
pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:  

1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;  
un pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošu nekustamo īpašumu ‘’STARPGABALI’’ar kadastra 
Nr.6242 008 075, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080513- 0.0562 ha platībā, 
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 
3. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali”,  Alsungas nov.,kadastra apzīmējumu  Nr. 62420080513-
0.0562ha , nosacīto cenu EUR  522.10 (pieci simti divdesmit divi euro un 10 centi) 

3.1. Nosūtīt [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘’ [..], Alsungā   atsavināšanas paziņojumu viena mēneša laikā pēc 

neapbūvēta  zemesgabala “STARPGABALI’’” nosacītās cenas apstiprināšanas. 
3.2. Noteikt , ka neapbūvētā zemes gabala( starpgabala) ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080513 pirmpirkuma 

tiesīgā persona ir [..], personas kods [..] ( pieguļ [..]piederošam nekustamam īpašumam [..]) 
3.3. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% EUR. 
 
 

IV 

Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘[..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu (02.09.2014) 

par zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘STARPGABALI ’’, atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas 
novada domes lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2015.gada 20. oktobra Alsungas novada 
domes lēmumu Nr.10. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 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; 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas 
mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. 
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 
5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu 
Alsungas  novada dome konstatē: 
1.1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks.” 20.01.2016. atzinumu, neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali” 
ar kadastra apzīmējumu  Nr.62420080528, tirgus vērtība ir 159.00EUR 
1.2. Izmaksas, kas saistītas ar zemes gabala uzmērīšanu, nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu 
sastāda EUR 337.10 
2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
daļu un saskaņā ar 25.09.2014 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu un 2015.gada 20 oktobra Alsungas 
novada domes sēdes atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. 
panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo 
daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto daļu, Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem ’’Kārtība kādā atsavināma publiskas personas manta’’ V daļu atsavināšanas 
izdevumu apmēru noteikšana 38.punktu Atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu 
apmēru un kārtību, kādā atvasināto publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi 
attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. 



 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu,šajā konkrētajā gadījumā 
nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes 
lēmuma pieņemšanas. 
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44. pants nosaka;  

(8) Zemes starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes 
starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā noteiktajā 
kārtībā drīkst atsavināt: 

1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals; 
 Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44 1.panta  
(1)Atsavināšanas paziņojumā  
1)zemesgabala adresi un kadastra apzīmējumu;  
2) zemesgabala kopējo platību;  
3) zemesgabala cenu;  
4) maksāšanas līdzekļus;  
5) zemesgabala pirkuma samaksas nosacījumus;  
6) dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai noslēgtu zemes gabala 

pirkuma līgumu.  
(2) Atsavināšanas paziņojumā atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz personu, kurai ir 

pirmpirkuma tiesības, četru mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas:  
1) sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par zemesgabalu;  

un pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav,  
“Pretī” nav, 
Dome nolemj:  
1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošu nekustamo īpašumu ‘’STARPGABALI’’ar kadastra 
Nr.6242 008 075, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080528- 0.0481 ha platībā, 
2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 
3. Apstiprināt neapbūvēta zemesgabala “Starpgabali”,  Alsungas nov.,kadastra apzīmējumu  Nr. 62420080528-
0.0481ha , nosacīto cenu EUR  496.10 (Četri simti deviņdesmit seši euro un 10 centi) 

3.1. Nosūtīt [..], personas kods [..], dzīvojoša ‘’ [..], Alsungas novads   atsavināšanas paziņojumu viena mēneša 

laikā pēc neapbūvēta  zemesgabala “STARPGABALI’’” nosacītās cenas apstiprināšanas. 
3.3. Noteikt, ka neapbūvētā zemes gabala (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080528 pirmpirkuma 

tiesīgā persona ir [..], personas kods [..] (pieguļ [..]piederošam nekustamam īpašumam [..]) 
3.3.Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% EUR. 
 

 

8.# 
Par dzīvojamo platību pašvaldībā: uzņemšana rindā  

A.Sokolovskis, V.Zingberga 
 

      Saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu- Likuma uzdevums-Šis likums reglamentē dzīvojamo telpu 
(turpmāk arī — dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās 
attiecības, kas veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās 
telpas īres līguma noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību. 
Īres tiesiskajām attiecībām, ciktāl tās neregulē šis likums, piemērojams Civillikums un citi normatīvie akti. 

Pamatojoties uz [..]personas kods [..]. iesniegumu par uzņemšanu rindā uz dzīvojamās  platības 

(labiekārtotas) iedali, un pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


 
 

1. Uzņemt rindā [..] dzim. [..] uz dzīvojamās platības (labiekārtots dzīvoklis ar ūdeni un malkas apkuri) iedali.  

Sakarā ar to, ka [..]strādā  kā pašvaldības policijas priekšniece - noteikt rindas kārtas Nr.1. 

 
 

 
 
9.# 
Par nekustamā īpašuma “Mežniecība”izsoli 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 
 

            Saskaņā  ar nepieciešamību saglabāt ēkas un zemi kā nekustamo īpašumu “Mežniecība” Almālē, Alsungas 
novadā  nākotnei un, apzinoties  pašvaldības  iespējas apsaimniekošanai, un, pamatojoties uz 21.01.2016.  novada 
domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Nekustamā īpašuma speciālistei uzsākt dokumentācijas kārtošanu  nekustamam īpašumam 

“Mežniecība” izsolei, nododot to atsavināšanai. 
 
 
 
 

10.# 
Par keramikas suvenīru papildus iegādi senioru “apaļo”jubileju godināšanai 

A.Sokolovskis, R.Vanaga 
 

             Sakarā ar to, ka biedrība “Alsungas keramika” ir saņēmusi Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu 
projektam “Suitos sievas podus taisa” ar atbalstu 2540,00 euro, biedrības ieguldījums  600,00 euro, un par  
iztrūkstošiem 227 euro  biedrība apņemas 35  senioriem uz apaļo jubileju godināšanu izgatavot 35 keramikas 
suvenīrus.  
Atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Slēgt vienošanos ar biedrību “Alsungas keramika” par 35 suvenīru izgatavošanu novada senioru apaļo 
jubileju godināšanai. Alsungas novada pašvaldība apņemas apmaksāt  227 euro par suvenīru 
izgatavošanu. Apmaksa veicama pēc rēķina iesniegšanas. 

 
 
 
 
 
     11.# 

Par finansējumu novada senioru noteiktajās jubilejās un senioru (70 un vec.), novada un pašvaldības 
darbinieku pirmsskolas vecuma bērnu  Ziemassvētku paciņām  

      A.Sokolovskis,   



      Lai godinātu 2016.gada Ziemassvētkos seniorus no “70 un vecākus”, novada un pašvaldības darbinieku 
pirmsskolas vecuma bērnus, un , pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,   I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt  novada senioru noteikto jubileju godināšanai – naudas pabalstu 20,00 euro.  
       Atbildīgā par punkta Nr.1 izpildi  sociālā dienesta vadītāja. 
2. Apstiprināt Ziemassvētku paciņas izmaksu atbilstoši 2015.gada izmaksām katram senioram, novada un 

pašvaldības darbinieku pirmsskolas vecuma  bērnam  4,50 euro.  
Atbildīgās par izpildi: sociālā dienesta vadītāja, kultūras nama direktore un Kancelejas vadītāja. 

 
 

12.# 
Grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.12/2015 “Nodevas par būvatļaujām Alsungas novada domes 
būvvaldē” 

A.Sokolovskis,V.Zingberga 
      
      Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 21.panta pirmās daļas 15.punktu; likumu “Par nodokļiem un 
nodevām“12.panta pirmās daļas 10.punktu, un MK  28.06.2005.noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā 
pašvaldības  var uzlikt pašvaldību nodevas”161 punktu;   Alsungas novada domes  apvienoto komiteju 21.01.2016. 
sēdes atzinumu, un 08.01.2016.  VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas) vēstuli Nr.18-
6/132 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2015,  atklāti balsojot ar 5deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, 
E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Precizēt saistošos noteikumus  12/2015. “Nodevas par būvatļaujām Alsungas novada domes būvvaldē”. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2015 

 

“Nodevas par būvatļaujām Alsungas novada domes būvvaldē” 

 

Izdoti saskaņā ar  

Likuma „ Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 15.punktu; 

MK  28.06.2005.noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, 

 kādā pašvaldības  var uzlikt pašvaldību nodevas”161 punktu,   

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 

pirmās daļas 10.punktu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka:  

nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību likumdošanā noteiktā kārtībā 

saņem no Alsungas novada domes būvvaldes būvatļauju, kā arī izstrādā apliecinājuma kartes un 

paskaidrojuma rakstus likumā noteiktos gadījumos. 

Nr. Būves veids I grupas būves 

(EUR) 

II grupas būves 

(EUR) 

III grupas būves 

(EUR) 

JURIDISKĀM PERSONĀM 

Viena un divu ģimeņu dzīvojamās mājas 

1.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60  

1.2. Atjaunošana  20 40  

Dzīvojamo ēku palīgceltnes (saimniecības ēkas, garāžas, pirtis, siltumnīcas utml.) 

2.1. Jaunbūve, pārbūve 30 50  

2.2. Atjaunošana  20 40  

Vasarnīcas, atpūtas mājas, dārza mājas savām vajadzībām 

3.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60  

mailto:dome@alsunga.lv


3.2. Atjaunošana  20 40  

Dzīvokļu pārplānošana, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas 

4.1. Pārbūve  50  

Publiskas ēkas (izglītības, veselības aprūpes ēkas) ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

5.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60 80 

5.2. Atjaunošana  20 40 60 

Komercbūves (vairum un mazumtirdzniecības ēkas, biroji, viesnīcas, atpūtas kompleksi utml.) ar vai bez lietošanas 

mērķa maiņas 

6.1. Jaunbūve, pārbūve 40 80 100 

6.2. Atjaunošana  30 60 80 

Tehniskās komercbūves (degvielas uzpildes stacijas, autoservisi utml.) ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

7.1. Jaunbūve, pārbūve 40 80 100 

7.2. Atjaunošana  30 60 80 

Rūpnieciskās ražošanas būves un noliktavas ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

8.1. Jaunbūve, pārbūve 40 80 100 

8.2. Atjaunošana  30 60 80 

Lauksaimnieciskās ražošanas būves un noliktavas (t.sk. zemnieku saimniecību būves) ar vai bez lietošanas mērķa 

maiņas 

9.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60 100 

9.2. Atjaunošana  20 40 80 

Inženierbūves – Hidrobūves un meliorācijas sistēmas 

10.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60 100 

10.2. Atjaunošana  20 40 80 

Inženierbūves – Autoceļi 

11.1. Jaunbūve, pārbūve 50 60 100 

11.2. Atjaunošana  30 40 80 

Inženierbūves – elektronisko sakaru būves 

12.1. Jaunbūve, pārbūve 60 60 100 

12.2. Atjaunošana  50 40 80 

Inženierbūves – enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būves 

13.1. Jaunbūve, pārbūve 60 60 100 

13.2. Atjaunošana  50 50 80 

Inženierbūves – spēkstaciju būves ar jaudu virs 20 kW 

14.1. Jaunbūve, pārbūve   1423 

14.2. Atjaunošana    1423 

Citas iepriekš neklasificētas būves – ūdensvada un kanalizācijas sistēma  

15.1. Jaunbūve, pārbūve 10 20 60 

15.2. Atjaunošana  6 10 30 

Citas iepriekš neklasificētas būves – žogu uzstādīšana 

16.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

16.2. Atjaunošana  10 10  

Citas iepriekš neklasificētas būves – stacionāru reklāmas un izkārtnes konstrukciju uzstādīšana  

17.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

17.2. Atjaunošana  10 10  

     

FIZISKĀM PERSONĀM 

Viena un divu ģimeņu dzīvojamās mājas 

1.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50  

1.2. Atjaunošana  10 30  

Dzīvojamo ēku palīgceltnes (saimniecības ēkas, garāžas, pirtis, siltumnīcas utml.) 



2.1. Jaunbūve, pārbūve 20 40  

2.2. Atjaunošana  10 20  

Vasarnīcas, atpūtas mājas, dārza mājas savām vajadzībām 

3.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50  

3.2. Atjaunošana  10 30  

Dzīvokļu pārplānošana, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas 

4.1. Pārbūve  40  

Publiskas ēkas (izglītības, veselības aprūpes ēkas) ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

5.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50 70 

5.2. Atjaunošana  10 30 50 

Komercbūves (vairum un mazumtirdzniecības ēkas, biroji, viesnīcas, atpūtas kompleksi utml.) ar vai bez lietošanas 

mērķa maiņas 

6.1. Jaunbūve, pārbūve 30 70 90 

6.2. Atjaunošana  20 50 70 

Tehniskās komercbūves (degvielas uzpildes stacijas, autoservisi utml.) ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

7.1. Jaunbūve, pārbūve 30 70 90 

7.2. Atjaunošana  20 50 70 

Rūpnieciskās ražošanas būves un noliktavas ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

8.1. Jaunbūve, pārbūve 30 70 90 

8.2. Atjaunošana  20 50 70 

Lauksaimnieciskās ražošanas būves un noliktavas ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

9.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50 90 

9.2. Atjaunošana  10 30 70 

Inženierbūves – Hidrobūves un meliorācijas sistēmas 

10.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50 90 

10.2. Atjaunošana  10 30 70 

Inženierbūves – Autoceļi 

11.1. Jaunbūve, pārbūve 40 50  

11.2. Atjaunošana  20 30  

Inženierbūves – elektronisko sakaru būves 

12.1. Jaunbūve, pārbūve 50 50  

12.2. Atjaunošana  40 30  

Inženierbūves – enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būves 

13.1. Jaunbūve, pārbūve 50 50  

13.2. Atjaunošana  40 30  

Inženierbūves – spēkstaciju būves ar jaudu virs 20 kW 

14.1. Jaunbūve, pārbūve   1423 

14.2. Atjaunošana    1423 

Citas iepriekš neklasificētas būves – ūdensvada un kanalizācijas sistēma  

15.1. Jaunbūve, pārbūve 10 20 60 

15.2. Atjaunošana  6 10 30 

Citas iepriekš neklasificētas būves – žogu uzstādīšana 

16.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

16.2. Atjaunošana  10 10  

Citas iepriekš neklasificētas būves – stacionāru reklāmas un izkārtnes konstrukciju uzstādīšana  

17.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

17.2. Atjaunošana  10 10  

 



2. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā – būvprojektu saskaņošana, 

nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas 

darbības. 

 
3. 50% no nodevas likmes maksājami pēc būvatļaujas saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 50% - 

pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja 

būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvprojektēšanas nosacījumi netiek izpildīti, iekasētā 

nodevas daļa netiek atmaksāta. 

 
4. 100%  no nodevas likmes maksājami Apliecinājuma kartes un Paskaidrojuma raksta saskaņošanas 

gadījumā. 

 
5. No samaksas atbrīvo pašvaldību, pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības un pašvaldības 

aģentūras. 

 
6. Nodeva ar 50% atlaidi tiek piemērota politiski represētām personām, kā arī arhitektūras pieminekļu 

restaurācijas vai renovācijas būvdarbiem. 

 
7. Kontroli par nodevas nomaksu veic Būvvalde izsniedzot būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, kā arī 

izdarot atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

 
8. Nodeva iemaksājama Alsungas novada domes kasē, saņemot kvīti, vai pašvaldības kontā, saņemot 

rēķinu. 

 
9. Pirms nodevas samaksāšanas Alsungas novada domes Būvvalde izsniedz paziņojumu par sniegtajiem 

pakalpojumiem (pielikums Nr.1). 

 
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”45.panta noteiktā kārtībā. 

 
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 26.08.2010. Alsungas novada domes saistošie 

noteikumi Nr.6/2010 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”. 

 
 
 
Priekšsēdētājs__________________________________  A.Sokolovskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pielikums  
29.12.2015. SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM Nr.12/2015 

“Nodevas par būvatļaujām  



Alsungas novada domes būvvaldē” 
 

                                                       
 

ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novads LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA  KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

                                                                            Alsungas novadā 

 
                                                  ALSUNGAS NOVADA DOMES 

                                                                                                                                                FINANŠU NODAĻAI 

 
 

ALSUNGAS NOVADA DOMES BŪVVALDES 
PAZIŅOJUMS  

PAR SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM 
      (Pamatojoties uz Alsungas novada domes 2015.gada 29.decembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2015) 
 

 
 
Maksātājs………………………………………………………………………………............... 
               
Saistošo noteikumu punkts…………………………………………………………….............. 
                               
Objekta nosaukums……………………………………………………………………………… 
 
Pakalpojums……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Pakalpojuma  summa  Euro ………………………+ PVN………………………………….. 
 
Avansa summa  Euro……………………………………………………………………………… 
 
Avansa samaksas termiņš……………………………………………………………………… 
 
 
Būvvaldes speciālists:…………………………………(Paraksts) 
 
 Paraksta atšifrējums………………………………….. 
 
Datums………………………………………………… 
 
 

 

mailto:dome@alsunga.lv


 

 

13.# 

Par Alsungas novada 2016.gada projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2016” nolikuma apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe 
 

 
             Pamatojoties uz 2015.gada 29.decembra Alsungas novada domes sēdes protokolu Nr.14 6# 6.1. Par 
pašvaldības deputātu, institūciju, pulciņu un biedrību iesniegtajām prioritātēm 2016.gadam - iedzīvotāju iniciatīvu 
projektu konkursa “Mēs Alsungai 2016” finansēšanas atbalstīšanu, un 21.01.2016.  novada domes apvienoto 
komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2016” nolikumu (Pielikums Nr.1) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1 



APSTIPRINĀTS  
ar Alsungas novada domes  

2016. gada 28. janvāra 
Sēdes protokollēmumu Nr.1#13 

 
ALSUNGAS NOVADA 2016. GADA 

PROJEKTU KONKURSA “MĒS ALSUNGAI! 2016” NOLIKUMS 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Alsungas novada dome (turpmāk - dome) piešķir finansējumu 
nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu (vismaz 5 cilvēki) projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu līdzfinansēšanai tiek plānoti 
no Domes 2016.gada pamatbudžeta. 

1.3. Pieejamais projektu “Mēs Alsungai! 2016” kopējais finansējums no Alsungas novada domes 
budžeta EUR 1600. 

1.4. Projektu pieteikumus var iesniegt Alsungas novada iedzīvotāju grupas vai sabiedriskas 
organizācijas, kas darbojas Alsungas novadā. 

1.5. Projektu konkursa iesniegumu pieņemšana: no 15.02.2016. līdz 14.03.2016.(ieskaitot) plkst.15.00 
vai sūtot pa pastu – līdz 11.03.2016. (pasta zīmogs). 

1.6. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks:  līdz 30.09.2016., projektu realizēšanas termiņš netiek 
pagarināts. 

1.7. Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: 28.10.2016. 
1.8. Paziņojumu par konkursu publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "ALSUNGAS ZIŅAS" un 

pašvaldības mājas lapā - www.alsunga.lv  
1.9. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.5. punktā minētajai prioritātei. 
 

2. KONKURSA MĒRĶI 
 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, sekmējot  dzīves 
kvalitātes un Alsungas novada apkārtējās vides uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un  interešu/iedzīvotāju grupām. 
2.3. Veicināt jaunu interešu/ iedzīvotāju grupu rašanos novadā. 
2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Alsungas novadā. 
 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 
 

3.1. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.  
3.2. Viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums nepārsniedz – EUR 

400,00. 
3.3. Projektā var paredzēt izdevumus  materiālu, ātri nolietojamā inventāra un ilgtermiņa ieguldījumu 

iegādei, kas tiek uzskaitīts un iekļauts Alsungas novada domes īpašumā. 
 3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Alsungas novadā un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt Alsungas 

novada iedzīvotājiem. 
3.5. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanas infrastruktūrai un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, infrastruktūras uzlabošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei). 
 
3.6. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 
3.6.1. nekustamā īpašuma iegādei vai kapitāliem būvdarbiem; 
3.6.2.komandējumu un braucienu apmaksai; 
3.6.3. pabalstiem un citiem  maksājumiem privātpersonām; 
3.6.4. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un darbinieku 

atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 
3.6.5. īstenotiem projektiem; 
3.6.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

http://www.alsunga.lv/


3.6.7. projekta administrēšanas izdevumiem – sakaru pakalpojumiem, degvielai, kancelejas precēm, 
telpu nomai utt.; 

3.6.8. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 
 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 
 
4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma noteikumus. 
4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības mājas lapā - 

www.alsunga.lv.  Projekti/aktualitātes, kā arī Alsungas novada domē Attīstības nodaļā. 
4.3. Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz Attīstības nodaļa tālr.: 20270718, 

20280614.  
4.4. Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz Alsungas novada domē Attīstības nodaļā līdz 

norādītajam termiņam. 
4.5. Projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām un parakstītam. 
4.6. Projekta pieteikums sastāv no (skatīt pielikumā): 

4.6.1. projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas;  
4.6.1.1. projekta vispārējā informācija un grupas statuss; 
4.6.1.2. projekta un tā aktualitātes apraksts un pamatojums; 
4.6.1.3. detalizēta projekta izmaksu tāme; 
4.6.1.4. projekta paredzamie sasniedzamie rezultāti; 

4.6.2. rekomendācijas vēstules vai citiem dokumentiem, ja nepieciešams un kurus 
pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 
4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 
4.9. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 
 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 
 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem. 
5.2. Projekta īstenotāja paša ieguldītais darba apjoms projekta īstenošanā. 
5.3. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 
5.4. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un darbības  ilgtspēja. 
5.5. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 
 
 

6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 
IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

 
6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija. 
6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. 
6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "ALSUNGAS ZIŅAS" un 

pašvaldības mājas lapā mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņa. 
 

7. LĪGUMS 
 
7.1. Dome ar apstiprinātā projekta pretendentu slēdz sadarbības līgumu par atbalstītā projekta 

īstenošanu, kurā nosaka: 
7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 
7.1.2. projekta finansēšanas kārtību; 
7.1.3. projekta īstenošanas termiņu. 

 
8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

 
8.1. Projekta iesniedzējs pēc aktivitāšu īstenošanas norādījos termiņos iesniedz pašvaldībā atskaiti par 

projekta īstenošanas gaitu un veiktajiem publicitātes pasākumiem.  

http://www.alsunga.lv/


8.2. Projekta iesniedzējs nodrošina publicitātes pasākumus ar norādi uz Alsungas novada domes 
atbalstu konkrētajam projektam, izmantojot Alsungas novada domes logo. 

8.3. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi projekta 
īstenošanas laikā un pēc tā realizēšanas. 

8.4. Alsungas novada domes piešķirtais līdzfinansējums NETIKS ieskaitīts grupas vadītāja/dalībnieku 
norēķinu kontā bankā vai izmaksāts grupas vadītājam/dalībniekiem skaidrā naudā; 

8.5. Projekta ietvaros tiks akceptēti TIKAI bezskaidras naudas darījumi, par katru darījumu noformējot 
MK noteikumiem atbilstošus darījumu apliecinošos dokumentus (rēķinus vai preču pavadzīmes – rēķinus ar 
Alsungas novada domes rekvizītiem) un iesniedzot Alsungas novada domē, kur tos pārbaudīs un veiks 
pārskaitījumus projekta vajadzībām. 

8.6. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam, piešķirtais 
finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, vai projekta īstenotājs nav 
iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, Dome var lemt par projekta mērķim neatbilstoši izlietoto 
finanšu līdzekļu piedziņu no projekta vadītāja. 

8.7. Objektīvu un pamatotu iemeslu gadījumā uz projekta vadītāja iesnieguma pamata komisija var 
lemt par projekta termiņa pagarinājumu vai projekta apstiprināšanu ar nepilnīgi sasniegtajiem projekta rezultātiem, 
kas ir nenozīmīgi un nemaina projekta galveno mērķi, bez sankcijām projekta vadītājam. 
 
 
 
 
Priekšsēdētājs____________________________________ 

 
 
 
 

A. Sokolovskis 



 

 
ALSUNGAS NOVADA DOMES  

PROJEKTU KONKURSA “MĒS-ALSUNGAI! 2016” 
 

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 
2016.g. 

 
 
 
 

Projekta nosaukums: 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

(aizpilda domes darbinieks) 

Pieteikuma nr.  

Saņemšanas dat.  

Darbinieka paraksts, 
atšifr. 

 

 
 
 
 
 
Ar šo veidlapu Jūs piesakāties projektu konkursam “Mēs-Alsungai! 2016”.  Vajadzības gadījumā šai veidlapai varat 
pievienot papildus informāciju pielikumu veidā. 
 
 
Vispārējā informācija 

GRUPAS NOSAUKUMS:  

ADRESE: 
 

 

TELEFONS:  

GRUPAS VADĪTĀJS:  

Adrese  

Telefons  

e-pasts  

Dalībnieku skaits grupā:  

 



 
 
 
Grupas statuss 
 

 a) nevalstiska organizācija 

 b) nereģistrēta grupa 

 c) cits 

 
 
SNIEDZIET ĪSU PIEDĀVĀTĀ PROJEKTA APRAKSTU 
 

Projekta nosaukums: 

 
 
 

Projekta darbības vieta: 

 
 
 

Projekta mērķis: 

 
 
 

Uzdevumi: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 
 
 
 
 

KĀPĒC ŠIS PROJEKTS IR NEPIECIEŠAMS? ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS APRAKSTS. APRAKSTIET 
JEBKĀDA VEIDA AKTIVITĀTES, KAS TIKS VEIKTAS DOTAJĀ JOMĀ.  
Ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTA LAIKA GRAFIKS 
(Nepieciešamības gadījumā var sastādīt arī detalizētāku laika tabulu pa nedēļām vai pat dienām) 
  

Aktivitātes nosaukums 1.mēnesis 2.mēn. 3.mēn. 4.mēn. 5.mēn. 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 



FINANSIĀLO IZDEVUMU APRAKSTS (EUR) 
(Nav obligāti jāaizpilda visas paraugā dotās budžeta pozīcijas, bet gan tikai tās, kuras attiecas uz jūsu projekta 
izmaksām. Varat arī paši pievienot savu budžeta tabulu.) 
 

Pozīcija 
 

Vienība Vien. 
Skaits 
 

Vien. 
cena 
EUR 

Kopējās 
izmaksas 
EUR 

Konkursa 
dotācija 

Cits 
līdzfinan 
sējums* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Kopā 
 

      

 
 
 
 
 

KĀDUS REZULTĀTUS PAREDZAMS SAGAIDĪT NO ŠĪ PROJEKTA? KO PROJEKTA ĪSTENOŠANA 
DOS ALSUNGAI? KAS GŪS LABUMU NO PROJEKTA ĪSTENOŠANAS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* līdzfinansējuma avots 



 
 
 
Grupas vadītāja (kontaktpersonas)  

          vārds, uzvārds             Paraksts                Datums 
              

________________________________________________________________________ 
 
Grupas dalībnieka vārds, uzvārds            Paraksts                Datums              
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
14.# 

 Interešu izglītības pulciņi Alsungas novadā 2016.gadā ( janvāris-maijs) 

A.Sokolovskis, A.Vanaga 
 

          Pamatojoties uz A.Vanagas informāciju un 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Interešu izglītības pulciņus Alsungas novadā 2016.gadā (janvāris-maijs): 

 

Nr.p.k. Pulciņa nosaukums klases stundas Pulciņa vadītājs 

1. Tautiskās dejas 1.-2. 2 I.Taubere           

2. Tautiskās dejas 3.-5. 1,7 I.Poriķe            

3. Tautiskās dejas 6.-9. 2 I.Poriķe        

4. Novadmācība 4.-6. 3 L. Stašaite 

5. Eiropas klubs 8.-12. 1 L.Stašaite        

6. Vizuālā māksla 5.-12. 1 L. Puķīte           

7. Aerobika 7.-12. 2 L. Vainovska 

8. Koris 1.-4. 1 D. Nasteviča 

9. Kokles spēle 1.-9. 2 D. Nasteviča 

10. Datorika 1. 1 V.Cīrule 

11. Datorika 4. 1 V.Cīrule 

12. Sporta pulciņš 2.-4. 2 D. Siliņa 

13. Sporta pulciņš 5.-9. 2 D. Siliņa 

 

Kopā 21,7 stundas 

 

 



 
15.# 

15.1.Par EKC “SUITI” pieredzes apmaiņas  braucienu un 15.2. līdzfinansējumu “Suitu dūdeniekiem” 

A.Sokolovskis, D.Martinova 
 

15.1. Pieredzes apmaiņas brauciens 

   Sakarā ar biedrības EKC “SUITI” 15.01.2016. iesniegumu Nr.3/1/2016 par “Pieredzes apmaiņas braucienu 
audējiem”, un 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
 
15.2. Līdzfinansējums “Suitu dūdeniekiem” 

 Saskaņā ar Biedrības EKC “SUITI”  15.01.2016. iesniegumu Nr.2/1/2016 par līdzfinansējumu transporta 
izmaksu segšanai 500 euro Folkloras kopas “Suitu dūdenieki”  dalībai XXII Starptautiskā dūdenieku festivālā Čehijā, 
Strakonicē, un 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
 

atklāti balsojot ar5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Piešķirt  vienu  pieredzes apmaiņas braucienu audējām ar pašvaldības autobusu maršrutam Alsunga-

Tukums-Jaunpils-Saldus, sedzot  transporta izdevumus. 

 
1. Piešķirt  500 euro  līdzfinansējumu transporta izmaksu segšanai EKC “SUITI” folkloras kopai “Suitu 

dūdenieki” dalībai  XXII Starptautiskā dūdenieku festivālā. 

 

 

16.# 
Par informatīvā izdevuma “Alsungas ziņas” redkolēģijas sastāva papildināšanu 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs,V.Zingberga 
 

     Saskaņā  ar  Alsungas novada domes  19.06.2014. Noteikumiem ”Par informatīvā izdevuma “Alsungas ziņas” 
apkopošanu un nodošanu tipogrāfijā” 3.sadaļu Funkcijas un uzdevumi, paplašinot funkcijas un uzdevumus ar 
papildus punktu, un 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,   I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Papildināt Alsungas novada domes  19.06.2014. Noteikumus ”Par informatīvā izdevuma “Alsungas ziņas” 

apkopošanu un nodošanu tipogrāfijā”  3.sadaļu Funkcijas un uzdevumi ar punktu 3.12. Sniegt informāciju 

par ikmēneša aktualitātēm, izmantojot bibliotēkas novadpētniecības un literatūras materiālus. 

2. 2016.gada  janvārī papildināt redkolēģijas sastāvu ar Bibliotēkas vadītāju, nosakot ikmēneša atlīdzību 

16,00 euro (iekļaujot amata aprakstā) .   

 

 
 
 
 



17.# 
Par Alsungas novada pašvaldības 2016.gada darba algas (atlīdzības) fonda apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 
 

        Pamatojoties uz  A.Rudzītes priekšlikumu un 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt pašvaldības atlīdzības fondu 2016.gadam 

P.S. +237.00  bibliotēkai “Alsungas ziņas” redkolēģijas  pienākumi 2016.gadam. 

 

 

 



18.# 

Par projektu „PROTI UN DARI!” 

A.Sokolovskis, A.Vanaga –Poriķe 
 

            Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un 
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sadarbības 
partnerības nodrošināšanu; un, pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
klātesot 5 deputātiem:.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
LĒMUMS ATCELTS 
 

1. Projektā “PROTI UN DARI” deleģēt: 
1. 1. Programmu vadītāju Alsungas novada domes Attīstības nodaļas Projektu koordinatori Laumu Migoviču; 
 
2. Atcelt 2015.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.4 6.# Par Alsungas novada pašvaldības iesaistīšanos projektā 

“PROTI UN DARI!” 
 
 
 

19.# 

Par Alsungas novada pašvaldības dalību SAM 3.3.1. projektā “Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībai abilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 

A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe 
 
 
           Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas "Izaugsme un 
nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi”, un, pamatojoties uz  
21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis, I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

 Piedalīties SAM 3.3.1. projektā “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumu 
uzņēmējdarbības attīstībai abilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”: 

o slēdzot ar komersantiem apliecinājumus par interesi nepieciešamās infrastruktūras attīstībai un 
apņemšanos nodrošināt iznākuma rādītāju sasniegšanu. 

o iesniedzot projekta ideju “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Alsungas novadā” konceptu priekšatlasei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 
Projekta idejas pamatā – publiskā ceļa pārbūve.  

 Nepiedalīties SAM 3.3.1. projektā “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumu 
uzņēmējdarbības attīstībai abilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”. 

 

 



20. # 

Par Alsungas novada  Bāriņtiesas sastāvu 

A.Sokolovskis, D.Kaminska, V.Zingberga  

Saskaņā ar :  

 Bāriņtiesas likuma III nodaļa -Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un 

bāriņtiesas locekļu ievēlēšana amatā, atbrīvošana, atstādināšana un atcelšana no amata- 9.pantu -

Ievēlēšanas termiņš un pretendentu konkurss-(1) Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem; 

 A.Vanagas–Poriķes  un  A.Vanagas iesniegumiem; 
un , pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Veikt grozījumus  Alsungas novada Bāriņtiesas komisijas sastāvā- līdz 21.06.2020.: 

Ar 28.01.2016. ievēlēt papildus  locekli Aigu Vanagu-Poriķi personas kods [..]. 
2. Atbrīvot Aidu Vanagu personas kods [..]. 
3. Ar 22.06.2016. līdz 21.06.2021. ievēlēt Alsungas novada Bāriņtiesā par priekšsēdētāju Dinu Kaminsku 

personas kods [..]. 

 

21. # 

Par saistošo noteikumu Nr.1/2016 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas 

novadā” projekta apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, V.Ķine 

 

 Alsungas novada domes 2010. gada 11.novembra saistošie noteikumi Nr.12/2010 “Par aizliegumu 

ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novadā” ir zaudējuši spēku 2015.gada 11.novembrī, līdz ar to 

ir nepieciešams atkārtoti noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novadā. 

 Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 43.panta 13.punktu un Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likuma 22.panta 1., 2., 3. un 4. daļas noteikumiem, un, pamatojoties uz 21.01.2016.  novada domes apvienoto 
komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.GulbisI. Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes saistošos noteikumus “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Alsungas novadā” projektu. 

2. Pirms lēmuma pieņemšanas par saistošo noteikumu “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Alsungas novadā” stāšanos spēkā, informēt sabiedrību publicējot saistošo noteikumu projektu pašvaldības 

laikrakstā “Alsungas ziņas”, kur Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma noteiktajā termiņā- 30 dienu laikā,  

 

 

 



iedzīvotājiem ir noteikts laiks priekšlikumu un iebildumu celšanai, kā arī nosūtīt informāciju par šo paziņojumu 

Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Projekts. 

 

                                      Saistošie noteikumi Nr.1/2016 

 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novadā. 

 

                                      Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu  

    aprites likuma 22.panta 1.un 2.daļu un  

    likuma “Par pašvaldībām”43.panta 13.punktu. 

 

1. Alsungas novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts aizliegums audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus. 

2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus tiek noteikts uz 10 (desmit) gadiem. 

 3. Saistošie noteikumi stājās spēkā likuma “Par pašvaldībām”45. pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs _______________________________A.Sokolovskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.# 
 

Par grozījumiem derīgo izrakteņu ieguves atļaujā Nr.6  

A.Sokolovskis, V.Zingberga 
 
     Saskaņā ar Valsts vides dienesta  Liepājas reģionālās vides pārvaldes  04.09.2015.vēstuli Nr. 5.4.-10/1074 “Par 
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju” un saskaņā ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr. 530 ”Derīgo 

izrakteņu ieguves kārtība” 87.punktu –derīgo izrakteņu ieguves  veidu saskaņo ar pašvaldību un [..] papildus 

iesniegtiem  dokumentiem, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.GulbisI. Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Alsungas novada pašvaldība saskaņo  derīgo izrakteņu ieguves veidu ar  nekustamā īpašuma  īpašnieci 

[..]personas kods [..]. 
2. Izsniegt [..] personas kods [..] ”Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.6”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 11.pielikums 

Ministru kabineta 

2011.gada 6.septembra 

noteikumiem Nr.696 

                                                            Alsungas novada dome 
  

(vietējās pašvaldības nosaukums) 
 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja 
Nr. 6 

 

                                [..]personas kods [..] 
 Izsniegta  

 (komersanta firma un reģistrācijas numurs vai  
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods) 

  
 Smilts, smilts – grants atradne “Melderi””iecirknis “Pidilti” 

(atradnes nosaukums) 
  

“Pidilti”, Alsungas novadā   

(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)) 
  

Smilts, smilts - grants  

(derīgo izrakteņu veids) 
  

Atļauja izsniegta 2016.gada  28.janvārī 
un ir derīga līdz 2019.gada 16.martam 

Pielikumā:  
 

Nr. 
p.k. 

Pielikuma nosaukums Lpp. skaits 

1. Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi  1 

2. Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai nomā 
esošo zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem; tabula ar 
robežpunktu koordinātām LKS-92 TM sistēmā 

4 

3.  Dienesta noteiktais Derīgo izrakteņu ieguves limits 2 

 
Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.  
Alsungas novada domes priekšsēdētājs  A.Sokolovskis  
  

  
                                                                                                                     (paraksts) 

Z.v.* 
 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais 
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                           1.pielikums 
 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujai Nr. 6 
 

ZEMES DZĪĻU IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 
 
 

1. Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ( turpmāk – Atļauja) izsniegta  [..]personas kods [..] 
(turpmāk atļaujas adresāts) smilts-grants un smilts atradnei “Melderi”iecirknis “Pidilti” (turpmāk – atradne), 
kas  atrodas Alsungas novadā  __ ha platībā saskaņā ar likumu “Par zemes  dzīlēm”4.panta 5.daļu. 

2. Atļauja  dod tiesības atļaujas adresātam veikt smilts-grants un smilts ( turpmāk derīgie izrakteņi) ieguvi 
atradnē “Melderi ieciknis “Pidilti”  kadastra Nr.624200800190).Ieguves  vietas licences laukuma robežas  
norādītas  atļaujas  2.pielikumā. 

3. Derīgo  izrakteņu ieguve  atradnē (plānā un griezumā) atļauta  tikai SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” 
izpētīto un aprēķināto  krājumu  robežās. 

4. Ekspluatējot atradni, jāievēro Ministru kabineta 25.08.2012.  noteikumi Nr.570’Derīgo izrakteņu ieguves  
kārtība”, kā arī VVD Liepājas reģionālās vides pārvaldes   tehniskie noteikumi smilts-grants un smilts 
ieguvei, šīs Atļaujas nosacījumi, kā arī citi saistošie normatīvie akti. 

5. Derīgo izrakteņu ieguve veicama  saskaņā ar derīgo izrakteņu ieguves projektu ,kuram jāatbilst zemes  
dzīļu normatīvajos aktos  noteiktajām prasībām. Pirms projekta izstrādes ,Alsungas  novada pašvaldībā  
saskaņojot  atradnes rekultivācijas  veidu. 

6. Pirms ieguves  darbu uzsākšanas  noteikt par ieguves  darbu norisi un iegūto derīgo izrakteņu apjoma 
uzskaiti  atbildīgo darbinieku. 

7. Pirms ieguves darbu uzsākšanas nostiprināt dabā licences laukuma, kurā saskaņā  ar šo Atļauju notiks 
derīgo izrakteņu ieguve, robežpunktus un nodrošināt to saglabāšanu visā Atļaujas derīguma laikā. 

8. Karjera izstrādes un tehniskās apkopes procesā nepieļaut apkārtējās  vides piesārņošanu ar naftas 
produktiem un citām vielām, kā arī nepieļaut nesankcionētu atkritumu izgāztuvju veidošanos izstrādātajos 
iecirkņos. 

9. Nodrošināt iegūto derīgo izrakteņu uzskaiti, derīgo izrakteņu zudumu un krājumu atlikuma ticamu 
noteikšanu. Kontrolēt iegūtā derīgā izrakteņa  apjomu un krājumu atlikumu noteikšanas precizitāti, veicot 
periodiskus topogrāfiskās uzmērīšanas karjerā. Nodrošināt atlikušo derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu 
gadījumos, kas minēti MK 25.08.2012. noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 74.punktā. 

10. Informāciju par derīgo izrakteņu ieguvi un tās apjomiem iesniegt VVD Liepājas reģionālajā vides  pārvaldē 
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

11. Veikt derīgo izrakteņu ieguves projektā norādītos un ar pašvaldību iepriekš saskaņotos rekultivācijas 
darbus. 

12. Uzturēt kārtībā ceļus un iebrauktuves. Ja ceļi vai iebrauktuves tiek bojāti, karjera izstrādātāji tos atjauno 
par saviem līdzekļiem. 

 
 
Priekšsēdētājs __________________________________________A.Sokolovskis  
 
 
 
 
 





 
 



 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 



22.# 
Par zemes vienības atdalīšanu  

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

           Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 21.01.2016. tika saņemts no SIA 

[..] pilvarotās personas [..], p.k. [..]., iesniegums un pirkuma līgums no 23.08.2013( reģ. Nr.3632) ar lūgumu atdalīt 

no nekustamā īpašum [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] -3.60 ha platībā un pievienot nekustamam 

īpašumam [..]. 

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 
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „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,   
 un  21.01.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,   I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „[..]” (kadastra Nr. [..]), atdalot no īpašuma zemes vienību 3.60 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu [..].  

2. Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam ‘’ [..]’’ ar kadastra Nr. [..].  
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101).  

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 

tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401.  

 

 
23.# 

Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam 

A.Sokolovskis 

 

          Saskaņā ar: 

 Kurzemes  plānošanas reģiona  10.12.2015. vēstuli Nr.2-5.5187/15 “Par pašvaldību līdzfinansējumu 
Kurzemes plānošanas reģionam”,  

 18.12.2015. elektronisko vēstuli: KPR ir uzsācis diskusijas ar VUGD par iespējamu sadarbību cilvēku 
drošības un glābšans iespēju uzlabošanai piekrastē.Būtisks pamats glābšanas  iespēju uzlabošanai ir 
“Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei” pielikums “Cilvēku drošības un 
glābšanas iespēju nodrošinājuma izvērtējums piekrastē”, kurā aktualizēta nepieciešamība celt VUGD 
kapacitāti. Alsungas VUGD postenis ir tuvākais Jūrkalnes pagastam, Sakas pagastam, tāpēc KPR 
saredz iespēju pilnveidot tā darbu un celt kapacitāti, lai uzlabotu palīdzības pieejamību piekrastē, 
vienlaikus iegūstot arī labākus VUGD pakalpojumus Alsungas novadā. 

KPR apzin pašvaldību prioritātes, lai veidotu sadarbību Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros, kā rezultātā gūs priekšstatus, kādas ir aktuālākās idejas/jomas un kā veidot sadarbības projektus, lai 
pašvaldības gūtu pēc iespējas lielāku labumu no tiem. 
Tiks nodrošināta reģiona un pašvaldību iesniegto pārrobežu sadarbības programmu projektu aizstāvība Nacionālajā 
apakškomitejā, kā arī Pārrobežu sadarbības programmas uzraudzības komitejā. 
Lielākais atbalsts ir tam, lai  spētu noturēt speciālistus, kuriem jau līdz šim ir izveidojusies laba sadarbība ar 
pašvaldībām. 



Līdzfinansējums tiek plānots arī pieredzes apmaiņas braucienam, kuru padomes locekļi ir novērtējuši un pauduši 
atbalstu šādam pasākumam. Brauciena laikā ir iespējams gan iepazīt citu valstu pieredzi dažādu jautājumu 
risināšanā, gan arī savstarpēji kopā pavadītais laiks ir neatsverams, jo pašvaldību vadītājiem ir iespējams bez 
steigas pārrunāt aktuālos jautājumus un iepazīt cita novada pieredzi, 
pamatojoties uz A.Mundiciemas informāciju un  28.01.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar 3 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis,  J.Gulbis,  Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī” E.Zvejnieks un I.Staņislavčika 
 
Dome nolemj: 
 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 500.00 (pieci simti) euro  Kurzemes plānošanas reģionam 2016.gadam 

administratīvās kapacitātes stiprināšanai projektu vadībai un administrēšanai. 

2. Labās prakses apgūšanai un braucienu organizēšanai, apmaksāt iesniegto rēķinu līdz 500.00 (pieci simti) 

euro. Rēķina apmaksai paredzēto summu 500.00 euro rezervēt  novada domes  budžeta  rezerves  fondā. 

 

 

24.# 
Par Alsungas novada pašvaldības budžeta projektu 2016.gadam 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, A.Mundiciema 
 

Klausās novada pašvaldības  Finanšu nodaļas vadītāju A.Mundiciemu. 
 

Pamatojoties uz A.Mundiciemas informāciju un  21.01.2016. un 28.01.2016.novada domes apvienoto komiteju 
sēdžu atzinumiem, 
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga, 
“Atturas”nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr.2/2016 “Alsungas novada pašvaldības budžets 2016.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                                                                                     
 

 
ALSUNGAS NOVADA 

 DOME 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Alsungas novadā 
         

APSTIPRINĀTS: 
 ar Alsungas novada domes 28.01.2016.  

sēdes protokollēmumu Nr.1#24  

 
Saistošie noteikumi Nr.2/2016 

”Alsungas novada pašvaldības 2016. gada budžets” 
 

                                                                 Izdoti saskaņā ar likumiem 
 “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 2.punktu, 21.panta 2.punktu, 46.pantu,  

“Par pašvaldību budžetiem” 4.nodaļu 
 

 
ALSUNGAS NOVADA DOME  

 
2016.GADA PAMATBUDŽETA TĀME Nr. I 

 

 
 

 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums 

Gada plāns 

Euro 

A B C 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 362 945 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 748 971 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 638 689 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
638 689 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 638 689 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 638 689 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

4 630 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
634 059 

1.4 Īpašuma nodokļi 110 282 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 110 282 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 110 282 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 98 065 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
82 240 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
15 825 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 217 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
9 816 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi 

par iepriekšējiem gadiem 
2 401 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 11 692 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 151 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 453 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
350 

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu 

103 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  530 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
53 

9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 427 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 50 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 168 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 168 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 6 541 

10.1.0.0. Naudas sodi 6 541 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 6 541 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
4 000 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 2 000 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 2 000 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
2 000 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 112 589 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
85 175 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 010 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 010 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
100 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
100 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 14 373 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 7 808 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1 800 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 4 765 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
65 692 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 3 200 



21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 60 599 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 893 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

27 414 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
26 214 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
26 214 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1 200 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1 200 

5.0 Transferti 489 693 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 455 693 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 455 693 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
185 964 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

432 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
250 277 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
19 020 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 34 000 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 34 000 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 443 846 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 443 846 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 344 552 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 53 210 

04.000 Ekonomiskā darbība 76 384 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 224 449 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 149 042 

09.000 Izglītība 524 981 

10.000 Sociālā aizsardzība 71 228 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 443 846 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 377 248 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 268 674 

1000 Atlīdzība 799 554 

1100 Atalgojums 647 870 

1110 Mēnešalga 620 927 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 23 727 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
3 216 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
151 684 

2000 Preces un pakalpojumi 469 120 



2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
2 413 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 353 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
60 

2200 Pakalpojumi 305 387 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 8 511 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 95 002 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
35 529 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
93 579 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 7 177 

2260 Īre un noma 8 519 

2270 Citi pakalpojumi 56 270 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
800 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
157 676 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
32 888 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 62 984 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

520 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
20 514 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
35 763 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 5 007 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 2 264 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
1 380 

1.2. Procentu izdevumi 800 

4000 Procentu izdevumi 800 

4300 Pārējie procentu maksājumi 800 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
800 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
800 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 60 085 

3000 Subsīdijas un dotācijas 10 000 

3200 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām 

un nodibinājumiem 
10 000 

3260 

Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām 

personām 

10 000 



3263 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem 
10 000 

6000 Sociālie pabalsti 50 085 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 27 144 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
5 807 

6242 Bezdarbnieka stipendija 5 807 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
16 337 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
1 000 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 000 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
22 941 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
47 689 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 47 689 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 47 689 

7210 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

citām pašvaldībām 
47 689 

2.0. Kapitālie izdevumi 66 598 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 66 598 

5000 Pamatkapitāla veidošana 66 598 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -80 901 

IV. Finansēšana 80 901 

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 120 269 

  Naudas līdzekļi 202 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 302 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 100 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 120 067 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 135 642 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 15 575 

  Aizņēmumi -39 368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALSUNGAS NOVADA DOME  

 
2016.GADA SPECIĀLĀ BUDŽETA TĀME Nr. I 

 

 
 

 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums 

Gada plāns  

Euro 

A B C 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 143 414 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 908 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 908 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
908 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
908 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 908 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 

ieguvi un vides piesārņošanu 
908 

5.0 Transferti 142 506 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 142 506 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 142 506 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
66 506 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

76 000 

II. KOPĀ IZDEVUMI 154 555 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 154 555 

04.000 Ekonomiskā darbība 143 985 

05.000 Vides aizsardzība 10 570 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 154 555 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 67 955 

1.1. Kārtējie izdevumi 63 955 

1000 Atlīdzība 16 815 

1100 Atalgojums 13 605 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
3 210 

2000 Preces un pakalpojumi 47 140 

2200 Pakalpojumi 30 740 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 13 120 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
2 070 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
7 900 

2260 Īre un noma 800 

2270 Citi pakalpojumi 6 500 



2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
350 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
14 300 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
1 000 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 10 300 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
3 000 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
2 100 

1.2. Procentu izdevumi 4 000 

4000 Procentu izdevumi 4 000 

4300 Pārējie procentu maksājumi 4 000 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
4 000 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
4 000 

2.0. Kapitālie izdevumi 86 600 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 86 600 

5000 Pamatkapitāla veidošana 86 600 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -11 141 

IV. Finansēšana 11 141 

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 11 141 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 11 141 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 28 534 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 17 393 

   
 
Priekšsēdētājs _____________________________________A.Sokolovskis 
 

 

 

Sēdi vadīja Domes priekšsēdētājs ______________________A.Sokolovskis  02.2016. 
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