
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 

Protokols 
Alsungas  novadā 

2016.gada  24.novembrī                                                                                          Nr.14 

Darba kārtībā: 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

2. Par biedrības “Stiprinieku republika” spēka vīru čempionāta sacensībām.  

3. Par  dzīvojamo platību. 

4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu. 

5. Par [..] iesniegumu. 

6. Par  iesniegtajām prioritātēm.  
7. Par DDSN obligātajām iemaksām un darba samaksas noteikšanas pamatprincipiem 2017. 
8. Noteikumi par kārtību, kādā Alsungas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto 

pašvaldības  mantu  un finanšu resursus. 
9. Par precizējumiem Saistošajos noteikumos 4/2016 “Par likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" normu piemērošanu 2017.gadā” 
10. Par dalību ERAF projektā. 
11. Par Ziemassvētku paciņu pasniegšanu.  
12. 12.1. Alsungas novada domes Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi. Medību tiesību 

nomas izsoles   Nolikums. Līgums par medību tiesību nomu.  
                12.2. Par medību tiesību nomas piešķiršanu. 

 
Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis: balsojam, kuri ir par šādu darba kārtību? 

Deputāti vienbalsīgi nolemj par darba kartību:  sēdē izskatāmiem jautājumiem. 

 

Novada domes sēdi sāk pēc  apvienoto komiteju sēdes plkst. 16.30 un beidz plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, 
A.Kaminskis,.I.Staņislavčika, Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradušies deputāti: E.Goldbergs,G.Rozentāls. 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, 
Attīstība nodaļas vadītāja A.Vanaga-Poriķe.   
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 

 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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1.# 
ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDE NEKUSTAMA ĪPAŠUMAM ‘’RUDUMI’’ ZEMES 
GABALAM AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 62420030014 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
  

           Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 01.11.2016. tika saņemts  no SIA REIME, Reģ. 
Nr.LV42103056231, juridiskā adrese Dzintaru iela 71. Pāvilosta   iesniegums    ar lūgumu atļaut izstrādāt 
zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..]. 

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 
Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma [..], kadastra apzīmējuma [..]  robežu plāns ar plānoto 
zemes sadalījumu. 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 
noteikumuiemNr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu,  vietējā pašvaldība 
izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus; un Alsungas novada domes apvienoto komiteju 
sēdes 10.11.2016. atzinumu 
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Atļaut izstrādāt  zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar 
kadastra apzīmējumu Nr. [..]  Alsungas novadā. 

 

Pielikumā : 1. Grafiskais pielikums ar  paredzētajām zemes robežām  (pielikums Nr.1 ) 
                   2.Darba uzdevums (pielikums Nr.2) 



 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    (Pielikums  Nr.2) 
                                                                       DARBA  UZDEVUMS  

Zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamam īpašumam [..] ar kadastra apzīmējumu [..]  kopplatība 
8.02 ha Alsungas novadā. 

  
1. Zemes  ierīcības projekta pamatojums un mērķis 
SIA REIME, Reģ. Nr.LV42103056231, juridiskā adrese Dzintaru iela 71, Pāvilostā ar lūgumu atļaut 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu [..]. 
 
 
 
2. Plānojamā teritorija. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādājams Alsungas novada teritorijā zemes gabalam [..]: 
1.  Ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]: 
Sadalāmās zemes vienības koplatība 8.02 ha. Zemes vienību plānots sadalīt 2.daļās (grafiskais 
pielikums Nr.1). Pirmā daļa ar aptuveno platību 1.00 ha  otrā daļa ar aptuveno platību 7.02 ha.  
Uzmērot platības var tikt precizētas. 
  
3. Zemes ierīcības projekta nosacījumi. 
 
Lai sadalītu zemes gabalus [..] izstrādājams zemes ierīcības projekts, ņemot vērā šādus 
nosacījumus: 

 Projekts izstrādājams uz esošā plāna pamata; 
 Projektā iezīmējamas esošās inženiertehnisko komunikāciju aizsargjoslas 

       (ceļi ,elektrolīnijas ja tādas ir uz sadalāmiem zemes gabaliem); 
 Katram zemes gabalam nodrošināma piekļūšana- iebrauktuve( servitūts); 
 Projekts izstrādājams, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus un ugunsdrošības prasības. 

Zemes ierīcības projekts izstrādājams un iesniedzams Alsungas novada pašvaldībā 1 eksemlplārā 
elektroniski (PDF Formātā)  ar drošu elektronisko parakstu. 

 
 
 
 
  



2.# 
PAR BIEDRĪBAS “STIPRINIEKU REPUBLIKA”SPĒKA VĪRU ČEMPIONĀTA SACENSĪBĀM 

A.Sokolovskis, M.Bikse,  
 
               Saskaņā ar Biedrības “STIPRINIEKU REPUBLIKA” 11.10.2016. vēstuli  par Latvijas Spēkavīru 
čempionāta sacensībām ar labāko atlētu piedalīšanos, un Alsungas novada domes apvienoto komiteju 
sēdes 10.11.2016. atzinumu, 
 atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, 
A.Kaminskis,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Pieņemt zināšanai biedrības “Stiprinieku republika” 11.10.2016. vēstuli  ar piedāvājumu rīkot  

Latvijas spēka vīru čempionāta sacensības 2017.gadā Alsungā, jautājumu skatot pie 2017.gada 

budžeta projekta apkopošanas. 

3.# 
PAR DZĪVOJAMO PLATĪBU 

A.Sokolovskis,V.Dunajevs, V.Zingberga 
 

   Saskaņā ar : 

 [..]  p/k [..]  28.10.2016. iesniegumu, 

 Likumu par “Dzīvojamo telpu īri” 5. pantu- Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas nosacījumi-
Dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un īrnieks. 

 Valstij vai pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līgumu uz valsts vai pašvaldības institūcijas 
lēmuma pamata slēdz valdītājs. Valsts uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā iekļautā dzīvojamā mājā 
dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz uzņēmējsabiedrība uz tās statūtos noteiktās institūcijas lēmuma 
pamata. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas; 

 23. pantu- Dienesta dzīvojamo telpu īres nosacījumi-Dienesta dzīvojamās telpas (telpas dienesta 
viesnīcā vai dienesta dzīvoklī) nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamo telpu īres līguma pamata vienīgi 
sakarā ar darba attiecībām vai uz mācību laiku. 

 Pašvaldības  dzīvojamās platības iedales rindu, 

  Alsungas novada domes apvienoto komiteju sēdes 10.11.2016. atzinumu, 
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Uzņemt rindā pašvaldībā - [..] p/k [..] dzīvojamās platības iedalei.  

2. Uzņemt rindā pašvaldībā –[..]  p/ k [..] dzīvojamās platības iedalei.  

3. Pašvaldības policijas darbiniecei [..] p/k [..] iedalīt dzīvokli Nr.5 Aizputes  ielā 4, Alsungā. Īres līguma beigu 

termiņš–darba attiecību izbeigšana pašvaldības policijā.  
 

 

 

 

 



4.# 
PAR BIEŽI SASTOPAMO DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V.Zingberga 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 Saskaņā ar MK 06.09.2011. noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtību” 

1.p.  Noteikumi nosaka: 
1.1. kārtību, kādā vietējās pašvaldības izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei 
(turpmāk – atļauja); 
1.2. kārtību, kādā Valsts vides dienests (turpmāk – dienests) izsniedz zemes dzīļu izmantošanas 
licences (turpmāk – licence); 
1.3. kārtību, kādā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) saskaņo ūdens ieguves urbuma un avota pasi; 
1.4. gadījumus, kad attiecībā uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi licences vai atļaujas 
saņemšanai jārīko konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un licences vai atļaujas 
saņemšanu; 
1.5. gadījumus, kad licence izsniedzama zemes dzīļu izmantošanai visā Latvijas teritorijā; 
1.6. valsts nozīmes derīgo izrakteņu (pazemes ūdeņu) izmantošanas kārtību; 
1.7. valsts nozīmes derīgo izrakteņu (pazemes ūdeņu) izmantošanas kārtību gadījumos, kad 
zemesgabala un valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati 
persona; 
1.8. licenču un atļauju izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārīgo kārtību; 
1.9. valsts nozīmes atradņu izmantošanas kārtību; 
1.10. derīgo izrakteņu atradnes pases saturu. 

2. p. Zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas izvietojumu kartē vai plānā, zemes dzīļu 
izmantošanai paredzētā zemesgabala robežas, robežpunktu koordinātas, kā arī citu ģeotelpisko 
informāciju, kas saistīta ar licences vai atļaujas sagatavošanu un izsniegšanu, attēlo atbilstoši 
ģeotelpisko informāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem, ievērojot Valsts zemes dienesta kadastra 
informācijas sistēmas datus. 
3. Derīgo izrakteņu atradnes pasi un derīgo izrakteņu ieguves limitu sagatavo un licenci vai atļauju 
izsniedz, ja centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par derīgo izrakteņu ieguves kārtību ir akceptējis A 
vai N kategorijas derīgo izrakteņu krājumus atradnē. 
9. Šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minēto dokumentu kopiju dienests nodod Valsts ģeoloģijas fondā. 

26. Lai saņemtu atļauju (11.pielikums), iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu atļaujas saņemšanai. 
Iesniegumā ietver šādu informāciju: 

26.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta; 
26.2. iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs 

komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese; 
26.3. zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja 

iespējams). 
27. Šo noteikumu 26.punktā minētajam iesniegumam pievieno: 

27.1. derīgo izrakteņu atradnes pasi; 
27.2. dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu; 
27.3. dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus, ja tādi 

jāsaņem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dienests izdod tehniskos noteikumus, 
vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu; 

27.4. ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko 
valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu; 

27.5. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu; 
27.6. ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un 

konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem; 
27.7. ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras 

pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekciju. 

http://likumi.lv/doc.php?id=236750#piel1
http://likumi.lv/doc.php?id=236750#piel2
http://likumi.lv/doc.php?id=236750#piel11
http://likumi.lv/doc.php?id=236750#p26


(Grozīts ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 547) 
36. Licenci vai atļauju izsniedz šādā kārtībā: 

36.1. licences vai atļaujas adresāts uzrāda: 
36.1.1. fiziskā persona – personu apliecinošu dokumentu; 
36.1.2. juridiskās personas pārstāvis – dokumentu, kas apliecina, ka pārstāvis ir pilnvarots 
saņemt licenci vai atļauju juridiskās personas vārdā, ja personai komercreģistrā nav 
reģistrētas juridiskās personas pārstāvības tiesības; 

36.2. licences vai atļaujas izsniedzējs licenci vai atļauju reģistrē licenču izsniegšanas žurnālā vai 
atļauju izsniegšanas žurnālā papīra formā vai elektroniski; 
36.3. vienu licences vai atļaujas eksemplāru izsniedz licences vai atļaujas adresātam, otru glabā 
licences vai atļaujas izsniedzējs. 

Atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, 
A.Kaminskis,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 

1. Izsniegt bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves Atļauju VAS ”Latvijas autoceļu 
uzturētājs”, Reģistrācijas Nr.40003356530 Liepājas ceļu rajons. (11.Pielikums). 

  

http://likumi.lv/ta/id/284196-grozijumi-ministru-kabineta-2011-gada-6-septembra-noteikumos-nr-696-zemes-dzilu-izmantosanas-licencu-un-biezi-sastopamo-derigo-...


11.pielikums 
Ministru kabineta 

2011.gada 6.septembra 
       noteikumiem Nr.696  

  

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 NOVADA DOME 

(vietējās pašvaldības nosaukums) 
 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja 
Nr. 7 

 Izsniegta VAS”Latvijas autoceļu uzturētājs”, Reģistrācijas Nr.40003356530 Liepājas ceļu rajons 

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

  
“Melderi” ( Augšpidiltu iecirknis) 

(atradnes nosaukums) 
  

Alsungas novada domei piederošais īpašums “Pidiltu karjers” ar kadastra Nr.62420080399, Alsungas novadā  

(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)) 
  

Smilts-grants  

(derīgo izrakteņu veids) 
  

Atļauja izsniegta 2016.gada 24.novembrī 
un ir derīga līdz 2016.gada 31.decembrim 

 
Pielikumā:  
 

Nr. 
p.k. 

Pielikuma nosaukums Lpp. skaits 

1. Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi  3 lpp 

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 

2 lpp 

3. Derīgo izrakteņu ieguves limits 2 lpp 

 
Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.  
Pašvaldības pārstāvis  AIVARS  SOKOLOVSKIS 

  (vārds, uzvārds, 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. 
 
 

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


5.# 
PAR [..] IESNIEGUMU 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 
 
              Saskaņā ar: 

 [..] iesniegumu (9.11.2016.) par Ziemassvētku pasākumu Almālē, Alsungas novadā, 

 Alsungas novada domes apvienoto komiteju  10.11.2016.sēdes atzinumu,  
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Finanšu nodaļai no pašvaldības rezerves fonda ieskaitīt Alsungas kultūras nama budžetā 100 
euro (viens simts euro) Pasākumam “Ziemassvētki Almālē”. 

 

6.# 
PAR IESNIEGTAJĀM PRIORITĀTĒM  

A.Sokolovskis 

       Saskaņā ar (līdz 10.11.2016.) izskatītām prioritātēm (aktivitātēm): 

 novada domes izpilddirektora V.Dunajeva iesniegto-uzskaitīto finansēto prioritāšu sarakstu-
iedzīvotāju izteiktās-agrāk nerealizētas aktivitātes, 

  biedrības  Etniskā kultūras centra “Suiti” 9.10.2016.un10.10.2016.vēstulēm, 

  biedrības “Alsungas keramika” iesniegumu, 

 Alsungas novada domes apvienoto komiteju  10.11.2016.sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Iekļaut līdz 10.11.2016. izskatītos priekšlikumus (prioritātes) Alsungas novada pašvaldības 

2017.gada budžetā: 

1.1. Ierosinātājs- Alsungas novada domes izpilddirektors: 
1.1.1.Lāču kapu žoga  nomaiņa, 
1.1.2.Kapličas jumta un iekštelpu remonts,      
1.1.3.Miltiņu pieturas sašauto stiklu nomaiņa,  
1.1.4. Laukuma pie Kultūras nama demontāža un dobes  veidošana,    
1.1.5.Bīstamo, pārāk lielu, trupes skarto koku likvidēšana vai apzāģēšana (pie Muzeja, 

5 koki, osis, kastanis pie autoostas, papeles pie Rijām un Krasta ielā), 
1.1.6. NMP grīdas  remonts Pirmsskolā,   
1.1.7.Ūdens atdzelžošana Almālē un attīrīšanas iekārtas restaurācija.   
1.1.8.Siltumtrases remonts-nomaiņa  uz Pirmsskolu. 

 
1.2. biedrība  Etniskā kultūras centrs “Suiti” 

 piešķirt līdzfinansējumu 2188,68 euro projekta “Radošās darbnīcas ”Austuve” telpu 
atjaunošana”” un iekļaut 2017.gada budžeta projektā. Finanšu nodaļai pārskaitījumu veikt pēc 
dokumentu saņemšanas; 



  Finanšu nodaļai iekļaut 2017.gada budžeta projektā  līdzfinansējumu 4332,00 euro 
projekta“Suitu  etnogrāfiskā  tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas” realizēšanai. 
 

1.3  Romas katoļu draudzei un biedrībām, kas ar pašvaldību noslēgušas sadarbības līgumus, piešķirt  

transporta pakalpojumu vienas dienas bezmaksas braucienam.   

 

7.# 
PAR DDSN OBLIGĀTAJĀM IEMAKSĀM UN DARBA SAMAKSAS NOTEIKŠANAS 
PAMATPRINCIPIEM 2017.g. 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema       
             

Saskaņā ar: 

 2017.gadā minimālā noteiktā alga mēnesī, no kuras papildus nebūs jāmaksā darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnā apmērā kā no minimālās 

mēnešalgas ir Euro 285.00 

 Alsungas novada domes apvienoto komiteju 10.11.2016. sēdes atzinumu, 

 Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas informācija: Pamatojoties uz to, ka 
minimālās algas palielinājums  2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, ir 2.7 %  (( 308 : 
370) = 1.027 % - 100% = 2.7 %) , pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likuma 1. pantā noteikto:  

           1.pants- Likuma mērķis- Šā likuma mērķis ir panākt, ka valsts un pašvaldību 
institūcijās amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi 
nosacījumi,  

           ierosinu visiem no pašvaldības budžeta  finansētiem domes, tās iestāžu un 
struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem  (izņemot pedagogus, kuru atlīdzību 
nosaka “Pedagogu darba samaksas noteikumi”) 2017.gadā palielināt mēnešalgu 
proporcionāli minimālās algas saņēmēju algas pielikumam, t. i.  par  2.7 %, tāpat 
proporcionāli palielinot stundas likmi darbiniekiem ar stundas darba samaksu. 

            Kopējais darba algas fonda palielinājums pašvaldības algotiem darbiniekiem 
(neskaittot pašvaldības finansētos pedagogus un ņemot vērā, ka Darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas maksājumi darbiniekiem ar nepilnu slodzi būs jāmaksā 
pilnā apmērā ( Euro 4041.96)) būtu Euro  17688, ieskaitot minimālās algas saņēmēju 
algu palielinājumu. 

           Pašvaldības finansētiem PII pedagogiem , ja mēnešalga uz slodzi, atbilstoši 
pedagogu darba samaksas noteikumiem, no 1.janvāra līdz 31.augustam ir 620 euro, 
bet no 1.septembra līdz 31.decembra ir 680 euro, algas fonda palielinājums būtu 
euro 14163 (mazāka slodze kā 2016.gadā ir pašvaldības finansētam PII logopēdam 
un mūzikas skolotājam- 5-6 gadīgajiem šim nolūkam iedalītas valsts mērķdotācijas) 

atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Plānojot 2017.gada pašvaldības budžetu, saglabāt 2016.gadam apstiprinātos amatus. 
 
1.VARIANTS 



Pamatojoties uz to, ka minimālās algas palielinājums  2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, 
ir 2.7 %  ( 380 : 370) = 1.027 % - 100% = 2.7 %), balstīties uz Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības likuma 1. pantā noteikto: 2017.gadā 
palielināt mēnešalgu proporcionāli minimālās algas saņēmēju algas pielikumam, t. i.  
par  2.7 %, tāpat proporcionāli palielinot stundas likmi darbiniekiem ar stundas darba 
samaksu. 

   2.VARIANTS 
    Ar 01.01.2017.minimālā  mēnešalga 380.00 euro un virs minimālās mēnešalgas esošai katrai 
darbinieka mēnešalgai plusēt 10 euro. 

 
 

8.# 
NOTEIKUMI PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
 AMATPERSONAS UN DARBINIEKI IZMANTO PAŠVALDĪBAS MANTU UN FINANŠU RESURSUS 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 
 
Saskaņā ar: 

 Likumu “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

 likuma “Par interešu konflikta novēršanu  valsts  amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu, 

 „Publiskas personas  finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu”, 

 Alsungas novada domes 10.11.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Noteikumus par kārtību, kādā Alsungas novada pašvaldības amatpersonas un 

darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus.(Pielikumā) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APSTIPRINĀTI 
                                                                                   ar Alsungas novada domes 

                                                                              2016.gada 24.novembra                                                                                             
sēdes protokollēmumu 14#8  

 
NOTEIKUMI 

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ ALSUNGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
 AMATPERSONAS UN DARBINIEKI IZMANTO PAŠVALDĪBAS  

MANTU UN FINANŠU RESURSUS 
 

                                                            Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 
                                           43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

                                                                         likuma “Par interešu konflikta novēršanu  valsts  
                                                                amatpersonu darbībā” 18.panta pirmo daļu. 

                                                    „Publiskas personas  finanšu līdzekļu un  
                                                                                                                                          mantas izšķērdēšanas novēršanas    

likumu” 

 
      
1. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alsungas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki (turpmāk 

tekstā – darbinieki) izmanto novada pašvaldības īpašumā esošo mantu – dienesta transportlīdzekļus, saziņas 
līdzekļus un rīkojas ar finanšu resursiem, lai publiskas personas – Alsungas novada domes- finanšu līdzekļi un 
manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērstu to izšķērdēšanu un nelietderīgu 
izmantošanu. 

1.2. Šo noteikumu izpratnē pašvaldības darbinieki ir darbinieki, kuru amati minēti Alsungas novada domes 
administrācijas, iestāžu un struktūrvienību  apstiprinājos amata vienību sarakstos un, kuri ir nodarbināti, 
pamatojoties uz darba līgumu, vai ievēlēti amatā Alsungas novada pašvaldībā.  

 
2. Dienesta transportlīdzekļu izmantošana 
 
      Dienesta automašīnas – Alsungas novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošās vieglās 

automašīnas, kā arī kārtības nodrošināšanai Alsungas novada teritorijā- pašvaldības policijas transports. 
     Pamatojoties uz  l “ Publiskas personas finanšu līdzekļu  un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma”5.2.pantu : 
2.1. Pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports, tai skaitā operatīvais transports, 

izmantojams tikai dienesta, darba, amata pienākumu pildīšanai, nodrošinot publiskas personas, tās  iestāžu un 
struktūrvienību funkciju izpildi.   

2.2. Autotransporta lietošana darba vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas nepieciešama amatpersonas 
vai darbinieka darba, amata pienākumu (turpmāk- darba pienākumi)  pildīšanai, nodrošinot pašvaldības vai 
valsts vai pašvaldības iestādes funkciju izpildi. 

2.3. Par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām uzskatāma arī tā lietošana šādos gadījumos:  
2.3.1. attiecīgās amatpersonas vai darbinieka darba pienākumi ir saistīti ar nepieciešamību nodrošināt viņas 

iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie darba pienākumu pildīšanas vai darba pienākumu pildīšanu 
nepieciešams nodrošināt īpašas steidzamības kārtā (domes priekšsēdētājs un izpilddirektors) , kā arī 
tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, apdraudējumu sabiedrības veselībai un drošībai 
pašvaldības teritorijā (pašvaldības policists) 

2.3.2. amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu specifika paredz to pildīšanu tādā teritorijā, kuru 
objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt ar sabiedrisko transportu vai bez autotransporta izmantošanas 

2.3.3. tiek sargāta valsts amatpersonu drošība 
 2.4. Domes lēmumā vai priekšsēdētāja  rīkojumā norāda:  

2.4.1. Nododamās dienesta automašīnas aprakstu (marka, valsts numura zīmes u.c. nepieciešamā 
informācija),tahometra  un tehnisko   stāvokli,  

2.4.2. Dienesta automašīnas piešķiršanas nepieciešamību un lietderību, 



2.4.3 .Dienesta automašīnas izmantošanas mērķi un termiņu.  
2.4.4. Personas tiesības, pienākumus, degvielas limitu un patēriņa normu uz 100 kilometriem vasaras un 

ziemas (par 10% vairāk nekā vasaras periodā) periodiem, par pamatu ņemot domes apstiprinātās 
degvielas patēriņa normas uz nobrauktiem 100 km. Tās nosakot, par pamatu ņem izgatavotājrūpnīcas 
dokumentācijā sniegtos datus. Ja, nosakot degvielas patēriņa normas, nav iespējams izmantot 
izgatavotājrūpnīcas dokumentā (sertifikātā) sniegtos datus vai ja izgatavotājrūpnīcas dokumentā 
(sertifikātā) norādītā norma neatbilst transportlīdzekļa faktiskajiem (reālajiem) ekspluatācijas 
apstākļiem, transportlīdzekļa degvielas patēriņa normu uz 100 km nobraukumam nosaka 
eksperimentāli pamatojoties Ministru kabineta rīkojums Nr.407  2000.gada 10.augustā (prot. Nr.34 
30.§) „Par transportlīdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām” noteikto metodiku.  

2.5. Darbinieks nedrīkst pārsniegt attiecīgajai dienesta automašīnai noteikto degvielas gada limitu ( budžeta tāmē 
apstiprināto summu, katru mēnesi nepārsniedzot  1/12 daļu summas). Degvielas limita izlietojumu kontrolē 
katru mēnesi. Pamatotas nepieciešamības gadījumā gada limitu var palielināt ar domes lēmumu, veicot 
tāmes grozījumus. 

2.6. Par dienesta automašīnas lietošanu tiek aizpildītas maršruta lapas, aizpildot tajās visus rekvizītus un  
rādītājus. Maršruta lapas darbinieki iesniedz domes Finanšu nodaļas atbildīgajai grāmatvedei noteiktajā 
kārtībā, ne retāk kā 2 reizes mēnesī. Maršruta lapas apstiprina ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu norīkots 
speciālists. 

2.7. Ar pašvaldības darbiniekiem, kuriem amata pienākumu pildīšanai ir nepieciešams, bet nav iespējams 
nodrošināt pašvaldības īpašumā esošu transporta līdzekli, Domes priekšsēdētājam  ir tiesības slēgt 
vienošanās līgumus  par personīgo transporta līdzekļu izmantošanu pašvaldības darba pienākumu 
pildīšanai. Degvielu automašīnām, par kurām noslēgti vienošanās līgumi, darba braucieniem iepilda  SIA 
„AMIC” degvielas uzpildes stacijās vai pie tās sadarbības partneriem  konkrētajā brauciena dienā darba 
braucienam nepieciešamajā daudzumā.  

      Atsevišķos gadījumos degvielu darba braucienam var iepildīt  SIA “AVIO” DUS Alsungā. Par izsniegto 
degvielu Alsungas DUS tiek aizpildīta limitkarte, kuru mēneša beigās apstiprina Domes priekšsēdētājs vai 
viņa ar rīkojumu nozīmēts darbinieks (Domes izpilddirektors). 

        Izņēmuma gadījumos, ja degvielu darba braucienam nav iespējams uzpildīt iepriekš minētajās degvielas 
stacijās (darba brauciena maršruts nesaskan minēto DUS atrašanās vietu vai neatbilst degvielas marka), 
darbinieks degvielu var iegādāties  tuvākajā DUS, saņemot čeku ar Alsungas novada domes rekvizītiem.  

      Degvielas iegādei izlietoto summu, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu (ar pievienoto čeku) pēc Domes 
priekšsēdētāja akcepta  pārskaita uz darbinieka personīgo kontu.  

         Pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja rīkojumu, par  darba braucieniem ar uz patapinājuma līguma pamata  
izmantotu automašīnu,  daļēji  kompensē automašīnas ekspluatācijas izdevumus  0,04 eiro par  nobraukto  
kilometru, bet ne vairāk kā 57 euro mēnesī (MK 2010.gada 21.septembra MK noteikumi 899. “Likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 43.punkts).  

           Kompensāciju izmaksā, ja darba pienākumu izpildei nav bijis pieejams Domes transports un ar personīgo 
automašīnu uz patapinājuma līguma pamata nobraukti ne mazāk par 200 km mēnesī. Kompensācijas 
izdevumus, pamatojoties uz Domes priekšsēdētāja akceptētu iesniegumu, pārskaita uz darbinieka kontu. 

     Par darba vajadzībām uz patapinājuma līgumu pamata veiktajiem braucieniem darbinieks pilda maršruta lapu, 
aizpildot visus rekvizītus, kā arī pamato brauciena nepieciešamību . 

 
 
3. Pašvaldības īpašumā esošo saziņas līdzekļu izmantošana 
 

3.1. Saziņas līdzekļi šīs kārtības izpratnē ir pašvaldības īpašumā esošie mobilie tālruņi, fakss, internets, 
elektroniskais pasts.  

3.2. Pašvaldības īpašumā esošos mobilos tālruņus var piešķirt individuālā lietošanā amatpersonām un 
darbiniekiem, kuri darba (amata) pienākumus veic arī ārpus darba telpām un kuriem jābūt pieejamiem 
darba devējam ārpus noteiktā darba laika. 

      Šo darbinieku loku apstiprina ar Domes priekšsēdētāja  rīkojumu.  
3.3. Nododot individuālā lietošanā mobilo tālruni amatpersonām un darbiniekiem, ar Domes priekšsēdētāja 

rīkojumu tiek noteikts tālruņa sarunu izmaksu limits gadā, kas iekļauts pašvaldības iestādes vai 
struktūrvienības budžeta tāmē. Katru mēnesi atļauts izmantot 1/12 daļu no tāmē apstiprinātās summas.. 
Domes priekšsēdētājam sarunu izmaksu limits  tiek noteikts ar domes lēmumu.  



3.4. Ja darbiniekam darba jautājumu kārtošanai nepieciešams zvanīt  un viņa personīgā lietošanā nav nodots  
mobilais tālrunis, darbinieks sarunām var izmantot domes, tās iestāžu vai struktūrvienības  mobilo tālruni.  

3.5. Pašvaldības tālruņus aizliegts izmantot ziedojumu zvaniem, zvaniem dalībai loterijās, paaugstinātas 
maksas pakalpojumu numuriem. Ja ir veikti šādi zvani, darbiniekam jāatlīdzina pašvaldībai minēto zvanu 
izmaksas.  

3.6. Zvani un īsziņas uz  ārzemēm un no ārzemēm atļauti tikai darba jautājumu risināšanai. 
3.7. Darbinieki ir atbildīgi par viņu rīcībā nodoto saziņas līdzekļu (tālruņa, mobilā tālruņa, faksa, interneta, 

elektroniskā pasta) izmantošanu un tos izmanto  tikai dienesta vajadzībām.  
3.8. Darbinieki ir atbildīgi par viņu rīcībā nodoto saziņas līdzekļu saglabāšanu.  

 
4. Pašvaldības finanšu resursu un mantas  izmantošana 
 
4.1. Jebkurai darbinieku rīcībai ar pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu jābūt likumīgai un ar tiem drīkst rīkoties 

tikai  atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos un novada domes normatīvajos aktos noteiktajiem 
mērķiem un paredzētai kārtībai.  

4.1.1.Rīcībai ar finanšu līdzekļiem jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 
izlietojumu 

4.1.2. Manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. 
4.1.3. Manta iegūstama īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. 
4.1.4. Pašvaldībai, izņemot Likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos, aizliegts 

izsniegt jebkāda veida aizdevumus, dot galvojumus vai garantijas. 
 

5.Noteikumu piemērošana un kontrole  
 
5.1. Noteikumos noteiktā kārtība piemērojama visās Alsungas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās..  
5.2. Kontroli par noteikumu izpildi veic Domes priekšsēdētājs.  

 
Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.# 
PAR PRECIZĒJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.4/2016 
 “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli 2017.gadam” 

A.Sokolovskis, V.Ķine 

    Saskaņā ar: 

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildi uz pašvaldības 27.10.2016. vēstuli 
Nr.2.1.13/238 “Par saistošajiem noteikumiem 4/2016 “ (pašvaldībā apstiprināti 20.10.2016.  un  
publicēti oktobra mēnesī mājas lapā www.alsunga.lv un informatīvajā izdevumā “Alsungas 
ziņas”); 

 likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 2. panta 81 daļu, 
3.panta 1.4 un 1.6 daļu ,5. panta 11 daļu, 3 daļu un 4. daļu un  9.panta otro daļu 

        
Dome nolemj:  

1. Apstiprināt precizējumus saistošajos noteikumos Nr.4/2016. “Par likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" normu   piemērošanu 2017.gadā” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alsunga.lv/
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913


 

                                                                                                                                         
 

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 

 

 

Apstiprināti: 
ar Alsungas novada domes  

20.10.2016. sēdes protokollēmumu Nr.12#4 
                                                                                                                                                                          Precizējums:                         

Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas atbilde  
Alsungas novada domes 27.10.2016.vēstulei Nr.2.1.13/238 

 
  

Saistošie noteikumi 4/2016 

“Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2017.gadā” 

                                                                               Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
     1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 2. panta 81 daļu, 
     3.panta 1.4 un 1.6 daļu ,5. panta 11 daļu, 3 daļu un 4.   
                      daļu un  9.panta otro daļu. 
     (precizēts 24.11.2016. novada domes sēdē ar protokollēmumu Nr.14#9) 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada  administratīvajā teritorijā: 
1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 

pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas); 
1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai 

cilvēku drošību apdraudošas būves; 
1.3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās 

daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai 
piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas; 

1.4. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts 
normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums; 

1.5. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 
1.6.Atvieglojumu piešķiršanas kārtību Alsungas novada teritorijā 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo 
noteikumu        nosacījumiem veic Alsungas novada dome. 

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2017 gadā neapliek. 

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības 
sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3% nodokļa 
likmes piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēka drošību apdraudošu. 

5. Nodokļu maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku 
drošību apdraudoša, nosūtīt nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts 
par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās 

mailto:dome@alsunga.lv
http://likumi.lv/doc.php?id=43913


iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav 
pārsūdzēts. 

(precizēts 24.11.2016. novada domes sēdē ar protokollēmumu Nr.14#9) 
6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā 

veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 4.punktā minētā būves statusa 
atcelšanu stāšanos spēkā. 

7. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā 
pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi 
slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz 
dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma 
reģistrēšanai zemesgrāmatā). 

Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, 
kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai 
piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata 
atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā 
nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs). 

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar 
nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās 
turpmāk minētās kadastrālās vērtības: 

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 
2) būves kadastrālās vērtības. 

9.  Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

10. Nodokļa atvieglojumus maksātājiem taksācijas gadam, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā 
īpašuma nodokli" 3.panta prasībām, nosaka 70% apmērā tām personām, kurām ar Alsungas novada 
domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas( ģimenes) statuss. 

(precizēts 24.11.2016. novada domes sēdē ar protokollēmumu Nr.14#9) 
11. Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.1.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, 
kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātas personas( ģimenes) statusam, balstoties uz Sociālā 
dienesta datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem. 

12. Ja personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktu ir piešķirti nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātās personas (ģimenes) 
statuss, Nodokļu administrācija anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc 
maznodrošinātās personas vai ģimenes statusa anulēšanas. 

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

 
Priekšsēdētājs A. Sokolovskis 
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10.# 
PAR DALĪBU ERAF PROJEKTĀ 

A.Sokolovskis, A.Vanaga 
  LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 

   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod.maks.kods: LV40008020804  

Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor.konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 

 www.lps.lv    kods UNLALV2X   

 
                                                    Rīga 

 

15.11.2016. Nr.1120163213/A1987 

Latvijas pašvaldībām 

Par dalību ERAF projektā 

 

Eiropas Komisija 2014.gada 11.novembrī apstiprināja Latvijas izstrādāto Kohēzijas politikas fondu 2014.-

2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības 

programma). Darbības programma noteic, ka, īstenojot specifisko atbalsta mērķi Nr.2.2.1. „Nodrošināt publisko 

datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – 

SAM 2.2.1.), tiks uzlabota un pilnveidota publiskās pārvaldes datu apmaiņas, publicēšanas un uzturēšanas 

infrastruktūra, datu pieejamība un to izmantošanas iespējas, kā arī pilnveidoti publiskās pārvaldes procesi, 

ietverot arī pasākumus administratīvā sloga samazināšanai un efektīvākam valsts pārvaldes organizatoriskajam 

procesam. 

 

SAM 2.2.1 ietvaros šobrīd jau ir atbalstīts viens no pašvaldību projektiem, “Koplietošanas IKT resursu attīstība 

pašvaldību vajadzībām”, kura vadošais partneris ir Ventspils pilsētas dome. Šis projekts ir jau sākotnēji tika 

iekļauts 1.kārtas finansējumu saņēmēju sarakstā, kas nozīmē, ka tā plānotās aktivitātes varēs uzsākt jau 

nākošgad - 2017.gadā.  

 

Šā projekta galvenie mērķi: 

 Uzlabot informācijas un tehnisko resursu drošību pašvaldībās (nodrošināt  pašvaldības ar nepieciešamo 
dokumentāciju un tehniskiem atbalsta rīkiem MK noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” prasību 
izpildei); 

 Paplašināt Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pakalpojumu vadības 
informācijas sistēmu un ar to saistītos e-pakalpojumus; 

 Izveidot atvērtu centralizētas koplietošanas informācijas sistēmu platformu pašvaldībām. 
Kā otrs pašvaldību projekts iecerēts “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums”. Šā projekta 

vadošais partneris - Rīgas dome. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu šim projektam Ministru kabinets vēl nav 
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pieņēmis, lai gan visi dokumenti ir sagatavoti un iesniegti Valsts Kancelejā. Plānots, ka novembra mēnesī par to 

tiks lemts, jo Informācijas sabiedrības padomē šāds lēmums tika pieņemts bez iebildumiem. 

Šā projekta mērķi: 

 Salāgot ministriju ERAF projektu nodevumus ar pašvaldību risinājumiem; 

 Izveidot vienotu koplietošanas platformu pašvaldību e-pakalpojumiem; 

 Jaunu servisu izveidošana un nodrošināšana pašvaldībām (Dokumentu Integrācijas Vides pilnveidošana, 
oficiālās e-adreses ieviešanu, pieslēgums kontu reģistram u.t.t.). 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) aicina Jūs līdzdarboties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) abos 

pašvaldību projektos kā sadarbības partnerus, gan projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības 

risinājums”, gan projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām” īstenošanas aktivitātēs, 

apliecinot to ar vēstulēm projekta vadošajiem partnerim. Vēstules paraugi pievienoti pielikumā. 

Sadarbības partneru pienesums projektam iecerēts kā intelektuālais – sniegt informāciju par pakalpojumu 

organizēšanu Jūsu pašvaldībā, piedalīties apspriedēs, sniegt vērtējumu par sagatavotajiem dokumentiem, 

iesaistīties risinājumu testēšanā un ieviešanā pašvaldībā u.tml.  

Detalizētāk projekta ieceres tika apspriestas LPS IT apakškomitejas 9.novembra sēdē. Sēdes videoieraksts un 

abu projektu prezentācija pieejama LPS mājas lapas sadaļā “Semināri un Video – Videoieraksti”, rakstā “LPS IT 

apakškomitejā izskata ERAF "Pašvaldību projektu" saturu” vai sekojot šai saitei - http://www.lps.lv/lv/seminari-un-

video/videoarhivs/3394-lps-it-apakskomiteja-izskata-eraf-pasvaldibu-projektu-saturu   

Lūgums apliecinājuma vēstules nosūtīt 2 nedēļu laikā no šīs vēstules saņemšanas. Jautājumu un neskaidrību 

gadījumā lūdzu kontaktēt LPS padomnieku Guntaru Krasovski – tālr.: 67508560, mob.t.: 29104238, e-pasts: 

guntars.krasovskis@lps.lv 

Pielikumā: 

1) Vēstules paraugs Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centram uz 1 lpp. 
2) Vēstules paraugs Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei  “Ventspils Digitālais centrs” uz 1 lpp. 

 

Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 

 
           Saskaņā ar  Latvijas Pašvaldību Savienības 15.11.2016. vēstuli Nr. 1120163213/A1987 “Par dalību ERAF 
projektā”, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova,A.Kaminskis,  
I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Pašvaldību klientu informācijas 
pārvaldības risinājums” īstenošanas aktivitātēs, saistītas ar pašvaldību koplietošanas platformas 
attīstību, kas nodrošinās sasaisti starp pašvaldību informācijas sistēmām un valsts pārvaldes institūciju 
IKT ERAF pirmās kārtas projektu ietvaros attīstāmajām informācijas sistēmām, kā arī nodrošinās 
pašvaldībām iespēju izmantot unificētu, uz pakalpojumu informācijas apstrādi orientētu dokumentu 
apstrādes risinājumu. 

 
2. Piedalīties  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Koplietošanas IKT resursu attīstība 

pašvaldību vajadzībām” kā ietvaros tiks attīstītas pašvaldību IKT resursu koplietošanas platforma, valsts 
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu pārvaldības materiāli informatīvo 
sistēmu drošības nodrošināšanai pašvaldībās. 
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3. Domes protokolēmuma Nr.14#10 pirmā punkta teksts elektroniskā vēstulē nosūtāms  Rīgas domes 
Informācijas tehnoloģiju centram. Domes protokolēmuma Nr.14#10  otrā punkta teksts elektroniskā 
vēstulē nosūtāms  Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei “Ventspils  Digitālais centrs”. 

 
4. Informāciju par pašvaldības pakalpojumiem un pārstāvi dalībai informācijas un priekšlikumu sniegšanai 

ar izpilddirektora rīkojumu  izvirzīt darbinieku. 
 

 

11.# 
PAR ZIEMASSVĒTKU  PACIŅU PASNIEGŠANU 

A.Sokolovskis, M.Baumane, G.Matēviča, V.Zingberga 
 
         Saskaņā ar ikgadējo tradīciju novada pašvaldībā organizēt  Ziemassvētku paciņu pasniegšanu 
pirmsskolas vecuma bērniem un senioriem, 
 atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks J.Gulbis,D.Martinova,A.Kaminskis, 
I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 

1. 2016.gada decembrī pasniegt Ziemassvētku paciņas: 

 Novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem- 85 

  pašvaldības darbinieku pirmsskolas vecuma bērniem ”16 + pašvaldības institūcijas, kas vēl nav 
iesniegušas”. 

 novadā deklarētiem senioriem (70 un vecākiem)    -205 
  

12.# 
12.1. ALSUNGAS NOVADA DOMES MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI. 

MEDĪBU TIESĪBU NOMAS IZSOLES NOLIKUMS. LĪGUMS PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMU.  
12.2. PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANU. 

A.Sokolovskis, V.Ķine, V.Zingberga 
 
12.1. ALSUNGAS NOVADA DOMES MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI. 

MEDĪBU TIESĪBU NOMAS IZSOLES NOLIKUMS. LĪGUMS PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMU.  
 
    Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”, 41.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par”A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,D.Martinova,A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

12.1. Apstiprināt Alsungas novada domes:  
12.1.1.Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumus; 
12.1.2. Medību tiesību nomas izsoles Nolikumu (1.pielikums); 
12.1.3.. Līgumu par medību tiesību nomu (2.pielikums). 
 
 

 

 



  

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 

APSTIPRINĀTI 
ar Alsungas novada domes 

2016.gada 24.novembra sēdes 
 protokollēmumu Nr.14#12 

             Alsungas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”, 
41.panta 1.daļas 2.punktu 

 
1. Noteikumi nosaka medību tiesību nomas piešķiršanu Alsungas novada domes, turpmāk –pašvaldība, īpašumā 

un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, turpmāk –pašvaldības medību platības, uz 5 gadiem, ja 
nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz mazāku termiņu. 

2. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa EUR 0,30 apmērā gadā par vienu ha, plus PVN, ja netiek rīkota 
medību tiesību nomas izsole. Ja tiek rīkota medību tiesību nomas izsole, tad nomas maksa ir izsolē nosolītā 
augstākā cena par vienu ha, bez PVN. 

        Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā divos vienādos maksājumos līdz kārtējā gada 15.martam un 
15.septembrim, saskaņā ar pašvaldības izsniegto rēķinu. 

3. Medību tiesību nomas pirmtiesība, ievērojot šādu prioritāro secību, ir: 
3.1. mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas 

datu bāzē –novada teritorijā, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības; 
3.2. mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 50% biedru par savu dzīvesvietu ir deklarējuši Alsungas novada 

administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts 
medību iecirknis  novada administratīvajā teritorijā; 

3.3. mednieku kolektīvam, kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles teritorijas datu bāzē reģistrēts medību 
iecirknis  novada administratīvajā teritorijā; 

3.4. mednieku kolektīvam, kura juridiskā adrese reģistrēta Alsungas novada administratīvajā teritorijā; 
3.5. Alsungas novada teritorijā dzīvojošai personai. 

4. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti: 
4.1. juridiskajai personai: 

    4.1.1. iesniegums, kurā norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, bankas rekvizītus, 
kontakttālruni, e-pasta adresi (ja ir), pārstāvja vārdu un personas kodu, pašvaldības medību platību 
(norādot kadastra apzīmējumu), uz kuras medību tiesību nomu pretendē; 

     4.1.2. pretendenta (mednieku kolektīva) medību iecirknī ietilpstošo zemes gabalu vienību kadastra 
apzīmējumu saraksts; 

    4.1.3. dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības; 
     4.1.4. mednieku kolektīva biedru sarakstu ar deklarētajām dzīvesvietas adresēm. 

4.2. fiziskai personai: 
     4.2.1. iesniegumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruni, 

e-pasta adresi (ja ir), pašvaldības medību platību (norādot kadastra apzīmējumu), uz kuras medību 
tiesību nomu pretendē; 

4.2.2. pretendenta medību iecirknī ietilpstošo zemes gabalu vienību kadastra apzīmējumu saraksts; 
4.2.3. ja personu pārstāv cita persona, tad papildus 4.2.1. punktā minētajam, pārstāvis norāda savu 

vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruni, e-pasta adresi (ja ir), 
uzrāda pasi un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības. 
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5. Kārtība pretendentu iesniegumu iesniegšanai: 
5.1. Ja tiek saņemts pretendenta iesniegums par vēlmi noslēgt medību tiesību nomas līgumu par medību 

platībām,    par kurām pašvaldība iepriekš netika publiski paziņojusi par vēlmi tajās iznomāt medību 
tiesības: 

      5.1.1. Pašvaldība pēc pirmā pretendenta iesnieguma saņemšanas izvieto informāciju pašvaldības mājas 
lapā internetā un uz pašvaldības informācijas stenda par pašvaldības medību platībām, kurās tiks 
iznomātas medību tiesības. 

    5.1.2. Citu pretendentu iesniegumi par norādītajām medību platībām iesniedzami pašvaldībai vienu 
mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā internetā. 

5.2. Ja pašvaldība pēc savas iniciatīvas vēlas iznomāt medību tiesības pašvaldības medību platībās, uz 
kurām tā iepriekš netika saņēmusi pretendentu iesniegumus: 

      5.2.1. Pašvaldība izvieto informāciju pašvaldības mājas lapā internetā un uz pašvaldības informācijas 
stenda par pašvaldības medību platībām, kurās tā vēlas iznomātas medību tiesības. 

6. Vērtēti tiek tikai to pretendentu iesniegumi, kuri iesnieguši visus 4.punktā minētos dokumentus. 
7. Vērtēšanu veic Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas  deputāti. 
8. Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums (pielikumā). Ja pieteikušies 

vairāki pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai, saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā 
noteikto prioritāro secību, ir medību tiesību nomas pirmtiesība. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi pretendenti, 
tad viņu starpā 

     tiek rīkota rakstiska vai mutiska izsole tādā kārtībā, kā to nosaka normatīvie akti. 
9. Izsoles rīkotājs ir Alsungas novada pašvaldība. Izsoles komisijā ietilpst:  

9.1. pašvaldības iepirkumu, konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas, pamatlīdzekļu norakstīšanas, izsoles 
komisija, 

9.2. izsoles dienā papildus pieaicināmās personas: 
9.2.1. domes izpilddirektors, 
9.2.2. jurists. 

10. Izsoles sākumcena ir EUR 0,30 plus PVN apmērā gadā par vienu ha. 
11. Informācija par izsoli ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms izsoles tiek publicēta pašvaldības mājas lapā 

internetā un izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā un  pārvaldes ēkā, kā arī rakstiski tiek paziņots visiem 
tiem pretendentiem, kuri rakstiski pieteikušies uz vienu un to pašu objektu, pa e-pastu informēti mednieku 
kolektīvi, kuru medību iecirkņi atrodas pašvaldības teritorijā, kura medību platībās tiek izsolītas medību tiesību 
noma. 

12. Pretendentu izvērtēšana: 
   12.1. Pretendenti, iesniedzot pieteikumu par dalību izsolē, parakstās, ka ir iepazinušies ar izsoles norises 

kārtību, 
    12.2. Līdz izsoles sākumam pašvaldības kanceleja un jurists izvērtē pretendentu atbilstību noteikumu 

prasībām, 
    12.3. Izsolē nedrīkst piedalīties pretendenti, kuri nav nokārtojuši finansiālās saistības ar pašvaldību par 

medību tiesību nomu vai 5.punktā noteiktajā termiņā nav iesnieguši visus 4.punktā minētos dokumentus. 
     12.4. Pretendenti, kuri atbilst prasībām, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki. 

13. Pašvaldības vārdā medību tiesības nomas līgumu slēdz novada domes priekšsēdētājs. 
      Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad, ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu 
avansā. 
14. Izsoles uzvarētājs, septiņu darbadienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas un izsolē nosolītās summas 

par vienu gadu avansā samaksāšanas, paraksta medību tiesību nomas līgumu vai rakstiski paziņo par 
atteikumu slēgt nomas līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā izsoles uzvarētājs medību tiesību nomas līgumu 
neparaksta un neiesniedz attiecīgo atteikumu, ir uzskatāms, ka viņš ir atteicies no medību tiesību nomas 
līguma slēgšanas. 

15. Ja izsoles uzvarētājs ir atteicies no nomas līguma slēgšanas, slēgt nomas līgumu secīgi tiek piedāvāts tam     
pretendentam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. 

16. Pretendents, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu, atbildi uz 15.punktā minēto piedāvājumu sniedz 
rakstiski divu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas. Ja pretendents piekrīt parakstīt nomas līgumu par paša 
nosolīto augstāko nomas maksu, viņš paraksta nomas līgumu septiņu darbadienu laikā pēc savas rakstiskās 
piekrišanas paušanas. 



17. Pēc nomas līguma parakstīšanas, pašvaldība, ne vēlāk kā divu darbadienu laikā, publicē informāciju par 
noslēgto nomas līgumu savā mājas lapā internetā. 

Pielikumā: 
1) Izsoles nolikums (1.pielikums); 
2) Līguma par medību tiesību nomu paraugs (2.pielikums) 

                                                                                                                                      Priekšsēdētājs  

A.Sokolovskis 

  



1.pielikums 
Alsungas novada domes noteikumiem  

“Alsungas novada domes 
medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi” 

 

Medību tiesību nomas izsoles nolikums 
 
 

 
1. Izsoles pamatnoteikumi 
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama izsole par medību tiesību nomas piešķiršanu. 
1.2. Izsole tiek rīkota, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 3.panta 2.punktu un 6.1 pantu, un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem”. 

2. Izsoles organizators 
Izsoles rīkotājs ir Alsungas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumu 9. punktā minētās 
amatpersonas. 
7. Izsoles objekts 

      Medību tiesību noma Alsungas novada domes īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās, ja 
uz vienu platību pieteikušies vairāki pretendenti, kuri atbilst līdzvērtīgiem Medību tiesību nomas piešķiršanas 
kārtības 3.punktā minētajiem kritērijiem. 
7. Izsoles pretendenti 

       Izsolē var piedalīties mednieku kolektīvi un  fiziskās personas, kuriem nav aizliegts piedalīties izsolē.   Izsolē 
nepiedalās Alsungas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumu 12.3 punktā nominētie 
pretendenti. 
7. Izsoles norises laiks un vieta 

Par izsoles laiku un vietu tiek paziņots pretendentiem un  mednieku kolektīviem, kuru medību iecirkņi atrodas 
novadā, kura medību platībās tiek izsolītas medību tiesību noma, (izmantojot e-pastu, ja ir), un publicēta 
informācija pašvaldības mājas lapā internetā. 
7. Izsoles izziņošana 

Informācija par izsoli ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms izsoles tiek publicēta 
pašvaldības mājas lapā internetā, izvietota pašvaldības administratīvajā ēkā un  pārvaldes ēkā, kā arī rakstiski 
tiek paziņots pretendentiem. 

7.Izsoles organizatoru tiesības un pienākumi: 
     7.1. tiesības 

7.1.1. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās izsolē; 
7.1.2. Pieaicināt speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām; 
7.1.3. Veikt citas darbības, kuras paredzētas nolikumā. 

    7.2. pienākumi 
7.2.1. Rīkot izsoli, ievērojot šī nolikuma noteikumus; 
7.2.2. Informēt pretendentus par izsoles rezultātiem. 

8.Pretendentu tiesības un pienākumi 
8.1. Pretendentam ir tiesības pirms izsoles iepazīties ar medību objektiem dabā. 
8.2. Pretendentam ir pienākums ievērot šī nolikuma prasības. 

9.Pretendentu izvērtēšana 
    9.1. Līdz izsoles sākumam Komisija izvērtē pretendentu atbilstību Alsungas novada domes medību tiesību 

nomas   piešķiršanas noteikumiem un šī nolikuma prasībām. 
9.2. Pretendenti, kuri atbilst prasībām, tiek reģistrēti kā izsoles dalībnieki. 
9.3. Komisija sastāda izsoles dalībnieku sarakstu. 

10.Izsoles norise 
10.1. Izsoles dalībniekiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst izsoles dalībnieku sarakstā 

norādītajam kārtas numuram. 
10.2. Personām, kuras vēlas vērot izsoli, bet nav izsoles dalībnieki, nav tiesību iejaukties 



izsolē vai kā citādi traucēt, vai ietekmēt izsoles gaitu. Personas, kuras neievēro noteikto kārtību, tiek izraidītas 
no zāles. 

10.3. Izsole notiek mutiski. 
10.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli – EUR 0,05 par vienu ha gadā. 
10.5. Izsoles vadītājs paziņo izsoles sākumcenu un izsoles soli, un iesāk solīšanas procesu ar jautājumu „Kurš 

sola sākumcenu?”. 
10.6. Solīšanas gaitā izsoles dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti, kas nozīmē, ka dalībnieks pārsola 

iepriekšējo summu par izsoles soli. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un nosolīto 
summu. 

10.7. Ja neviens no izsoles dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes 
atkārto pēdējo augstāko summu un fiksē to ar āmura piesitienu. 

10.8. Pēc āmura trešā piesitiena tiesības noslēgt līgumu par medību tiesību nomu uzskatāmas par nosolītām. 
Izsoles vadītājs nosauc augstāko nosolīto summu un izsoles dalībnieku, kurš to solījis un ieguvis tiesības 
slēgt nomas līgumu. 

10.9. Katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar savu parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto summu. 
10.10. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko summu, atsakās parakstīties protokolā, tas zaudē tiesības 

slēgt nomas līgumu un turpmākajā izsolē nepiedalās. Tiesības uz nomas līguma slēgšanu tad iegūst 
izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko summu. 

10.11. Ja izsolei piesakās tikai viens dalībnieks, tad ar viņu tiek slēgts medību tiesību nomas līgums bez 
izsoles. Par nomas maksu, kas nav zemāka par izsoles sākumcenu. 

10.12. Ja izsolei piesakās vairāki nomas tiesību pretendenti un neviens nomas tiesību pretendents nepārsola 
izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un rīko otro izsoli ar augšupejošu soli. Šajā gadījumā 
iznomātājs drīkst pazemināt izsoles sākumcenu. 

10.13. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un divu darbadienu laikā publicē izsoles rezultātus 
pašvaldības mājas lapā internetā. 

10.14. Sūdzību par Izsoles organizatoru darbībām var iesniegt  novada domes priekšsēdētājam. 
 

 
 
Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.pielikums 

Alsungas novada domes noteikumiem  
“Alsungas novada domes 

medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi” 
 

Līgums par medību tiesību nomu Nr.__ 
Alsungā, 

 
201_.gada________ 
 
Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000036596, kuru, saskaņā ar Alsungas novada 
pašvaldības nolikumu, pārstāv domes priekšsēdētājs 
__________________________,turpmāk tekstā – IZNOMĀTĀJS, no vienas puses, un 
__________________________,pers.kods/reģistrācijas nr.,adrese, turpmāk tekstā – NOMNIEKS, no otras puses, 
vienojas 
noslēgt šādu līgumu: 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs nodod nomniekam un nomnieks pieņem nomā medību tiesības zemes 
gabalā (-os) Alsungas novada 
1.1.1. _________________,zemes vienības kadastra Nr._______________, platība_____ha; 
1.1.2. _________________,zemes vienības kadastra Nr._______________, platība_____ha; 
1.1.3. _________________,zemes vienības kadastra Nr._______________, platība_____ha; 
turpmāk tekstā – medību platība, medību iecirkņa organizēšanai. 
Uz līguma darbības laiku nomnieks iegūst visas tiesības un pienākumus, kurus medību 
tiesību lietotājam nosaka spēkā esošie likumi un  normatīvie akti. 

2. Norēķinu kārtība 
2.1. Nomnieks maksā iznomātājam nomas maksu EUR 0,30 (vai izsolē nosolīto summu) un 
        PVN par vienu hektāru gadā. Gada kopējā maksa par medību tiesību nomu visā platībā ir 

EUR______un PVN_____, kopā 
EUR________(__________________________________________________________). 

2.2. Nomas maksu par kārtējo gadu jāmaksā divos vienādos maksājumos līdz kārtējā gada 
         15.martam un 15.septembrim. Ja nomas tiesības ir iegūtas izsoles rezultātā, tad par 
         pirmo gadu nomas maksu maksā avansā, pirms līguma noslēgšanas. 
2.3. Nomas maksājumu veic saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu. 

3. Pušu saistības 
3.1. Puses ievēro Medību likumu, Medību noteikumus un citus normatīvos aktus. 
3.2. Iznomātājs atļauj nomniekam brīvi izmantot medību platības medību iecirkņa 
        organizēšanai un apsaimniekošanai. 
3.3. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no nomnieka informāciju par līguma saistību izpildi. 
3.4. Nomnieks apņemas izmantot 1.1.punktā minētās platības saskaņā ar normatīvajos aktos 
         noteiktajām prasībām medību platību izmantošanā un apsaimniekošanā. Nomnieks nes 
        atbildību par normatīvo aktu prasību neievērošanu nomnieka organizēto medību laikā 
         medību platībā. 
3.5. Mežaudžu pasargāšanā no medījamo dzīvnieku postījumiem, nomnieks apņemas ievērot 
       iznomātāja rakstiskus norādījumus mežaudžu pasargāšanā no bebru un pārnadžu 
      postījumiem. 
3.6. Nomnieks atlīdzina iznomātājam savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītos 
       zaudējumus, kā arī tos zaudējumus, ko radījuši medījamie dzīvnieki, ja nomnieks nav 
         ievērojis šī līguma 3.5.punkta noteikumus. 
3.7. Nomniekam ir tiesības medību platībā izbūvēt ar medībām saistītas ietaises (meža 
        dzīvnieku barotavas, medību torņus un citas ietaises), iepriekš saskaņojot un saņemot 
        iznomātāja rakstisku piekrišanu. 
3.8. Nomniekam nav tiesību nodot medību tiesības trešajām personām. 

4. Līguma darbības termiņš 



4.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža. 
4.2. Līgums ir spēkā līdz ______.gada_________________. 

5. Līguma grozīšana un izbeigšana 
5.1. Iznomātājs var vienpusēji grozīt līgumu, ja ir grozīti normatīvie akti, kuri attiecas uz 
      līguma priekšmetu un citiem līguma punktiem tā, lai nebūtu pretrunu starp līgumu un 
      normatīvajiem aktiem. 
5.2. Iznomātājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja nomnieks kavē 2.1.punktā noteikto maksu 
     ilgāk par 30 dienām, vai neievēro citas līgumā noteiktās prasības. 
5.3. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu, par to rakstiski brīdinot iznomātāju vismaz 
     trīs mēnešus iepriekš. 
5.4. Līgums izbeidzas nomnieka likvidācijas (juridiskai personai) vai nāves (fiziskai personai) 
      gadījumā. 

6. Strīdu izšķiršana 
           6.1. Līgums var tikt grozīts vai izbeigts pēc pušu rakstiskas vienošanās. Grozījumi kļūst par 
                līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
          6.2. Domstarpības risināmas rakstveidā vienojoties, bet neatrisināšanas gadījumā jāvēršas tiesā. 
7. Citi noteikumi 
          7.1. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam katrai 
                 pusei, kā arī iesniegšanai Valsts meža dienestam-iesniegšanas pienākums ir Nomniekam. 
 

IZNOMĀTĀJS: 
Alsungas novada dome, 
Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV- 
3306 
PVN Reģ. Nr. LV 90000036596 
Reģ. Nr. 90000036596, 
A/S SEB banka 
Kods: UNLALV2X 
Konta Nr. LV78UNLA0011012130623 
 
Priekšsēdētājs ___________________A.Sokolovskis 
 
 
 

Nomnieks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.1.2.  PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANU  

 

Saskaņā ar: 

 [..] 21.11.2016.  iesniegumu “Par medību tiesību piešķiršanu biedrības ”Medību klubam 

“Austrumi,” 

 17.10.2016. Lēmumu par biedrības “Mednieku klubs “Austrumi”” dibināšanu; 

 Biedrības “Mednieku klubs “Austrumi” statūtiem; 

 Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra funkciju  izpildes departamenta Ventspils reģionālās  

nodaļas 20.10.2016. Lēmums Nr.19-33/186718 “Mednieku kluba “Austrumi”” vienotais 

reģistrācijas Nr. 50008257181 – par biedrības  ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā, 

 [..] (p/[..])”iesniegumu par atļauju nomātās zemes [..] ar kadastra Nr. [..]  izmantošanu medībām,  
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, D.Martinova, 
A.Kaminskis,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

12.2.Iznomāt medību tiesības biedrībai “Mednieku klubs “Austrumi”” uz novada domes tiesiskā 
valdījumā esošo un [..] iznomāto  zemes gabalu ar kadastra Nr. [..]. Iznomāšanas laiks  
1.12.2016. līdz 31.12.2017. 

 
 
Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 28.11.2016. 
Kancelejas vadītāja V.Zingberga   28.11.2016. 
 

 

 

 

 

 

 


