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                                                                               Sēdes protokols 
                                                                             Alsungas  novadā 
 
2017.gada  23.martā                                                                                                                  Nr.4 
 
Darba kārtībā: 
 

1. Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas autobusa ISUZU TURQUOISE 
nodošanu atsavināšanai. 

2. Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas  transports VW TRANSPORTER 
nodošanu atsavināšanai. 

3. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’ĶĪŠI’’.   
4. Par zemes gabalu  atdalīšanu no nekustamā īpašuma Kalnarāji. 
5. Par  nekustamo īpašumu “Riči” un  “Andrejzeme” savienošanu. 
6. Par finansējuma piešķiršanu Alsungas novada uzņēmēju pārstāvībai izstādē “Uzņēmēju dienas 

Kurzemē 2017”. 
7. Par iesniegumu papildus telpu iznomāšanai biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti””. 
8. Par Alsungas novada 2017.gada projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2017” nolikuma apstiprināšanu. 
9. Par sadarbību suņu reģistrācijas efektivitātes paaugstināšanai. 
10. Par papildinājumu Alsungas novada domes 15.12.2016. sēdes nolēmumā par amata saraksta 

apstiprināšanu. 
11. Par pašvaldības finansējuma un līdzfinansējuma apstiprinātajām prioritātēm piešķiršanu: biedrībai 

“Kultūras mantojums”, nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” un iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursam “Mēs Alsungai 2017!” finansēšanai. 

12. Par novada CA komisijas iekļaušanu Kuldīgas sadarbības reģionā. 
13. Par SIA ”Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” sadarbības  līguma apstiprināšanu ar Alsungas 

novada domi. 
14. Par biedrības “Alsungas novada attīstības biedrība” sadarbības  līguma apstiprināšanu ar Alsungas 

novada domi. 
15.  Par atbalstu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas  daļas 

Alsungas postenim garāžas vārtu pārbūvei. 
16. Par ilgtermiņa zemes  nomas līgumu ar apbūves tiesībām. 
17. Domes priekšsēdētāja A. Sokolovska komandējuma atskaite. 

 
Domes priekšsēdētājs A. Sokolovskis: kas ir par  septiņpadsmit darba kārtības jautājumu izskatīšanu? 
Deputāti vienbalsīgi nolemj “Par”.  
 
 
 
 
 



 
             Novada domes sēdi sāk pēc novada domes apvienoto komiteju sēdes  plkst.  16.00  un beidz plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,J. Gulbis, E. Goldbergs D. Martinova, A. Kaminskis G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema, Attīstības 
nodaļas vadītāja A. Vanaga-Poriķe, Alsungas novada domes iestāžu un struktūrvienību vadītājas/i: Muzeja vadītāja I. 
Bredovska, Sporta pārvaldes sporta metodiķis  M.Bikse. 
Pieaicinātās personas: Biedrības “Alsungas novada Attīstības biedrība” valdes loceklis J. Brūklis, projekta iesniedzēja 
D. Veisa. 
Laikraksta Kurzemnieks žurnāliste J. Hercenberga. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A. Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V. Zingberga 

 
 

1.# 
Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas autobusa ISUZU TURQUOISE nodošanu 

atsavināšanai 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs, S.Kreičmane 

       Pamatojoties uz: 
• likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 17.daļu, 
• likumu ‘’Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma’’ 3.pantu ,4. pantu, 8. pantu un 10. pantu, 

saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu no SIA PRO Nami, transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.2016/2017, 
• 16.03.2017.novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 
1.1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošo kustamo mantu – autobusu ISUZU TURQUOISE, 

pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par EURO. 
1.2. Apstiprināt atsavināmās kustamās mantas nosacīto cenu  9800  EURO apmērā un izsoles noteikumus. 
 

Izsoles noteikumus skatīt pielikumā Nr.1 

 

2.# 

Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētās kustamās mantas  transporta VW TRANSPORTER nodošanu 
atsavināšanai 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, S.Kreičmane 

 
Pamatojoties uz: 

• likumu  „Par pašvaldībām” 21.panta 17.daļu, 
• likumu ‘’Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma’’ 3.pantu ,4. pantu un 10. pantu: 

saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu SIA PRO Nami, transportlīdzekļa novērtēšanas aktu Nr.2015/2017, 
• 16.03.2017.novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 



“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 
1.1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu – transportu VW TRANSPORTER, 

pārdodot to mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par EURO. 
1.2. Apstiprināt atsavināmās kustamās mantas nosacīto cenu 350.00 EURO apmērā un izsoles noteikumus (skatīt 

pielikumā). 
 
 
 

3.# 

Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’ ĶĪŠI ’’   

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, S.Kreičmane 

 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 14.03.2017 tika saņemts  iesniegums no 
Gunta Raģeļa, p.k.050776-11751,  deklarētā adrese ‘’Ķīši’’ Alsungas novadā, ar lūgumu atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Ķīši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420030111; 62420030013; 62420030009 un piešķirt 
atdalītajām zemes vienībām jaunus nosaukumus.  

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, MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698  
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10 un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1 punktu,   

• 16.03.2017.novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu „Ķīši” (kadastra Nr. 62420120010) zemes vienības  ar kadastra 

apzīmējumiem: 62420030111-10.80 ha, 62420030013-7.49 ha; 62420030009-5.2 ha: 
 1.1. atdalītajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  
 1.2. piešķirt atdalītajām zemes vienībām nosaukumu: “Kūdrarāji”, Alsungas novadā. 
 

4.# 

Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’ Kalnarāji ’’   

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, S.Kreičmane 

 
Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 14.03.2017 tika saņemts  

iesniegums no Arta Pētersona, p.k.270669-11799,  deklarētā adrese ‘’Kalnarāji’’ Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt 
no nekustamā īpašuma “Kalnarāji” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420040124  piešķirt atdalītajai zemes 
vienībai jaunus nosaukumus.  

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, MK 08.12.2015 noteikumu 



Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1.punktu,    

• 16.03.2017.novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 

 
1.Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu „Kalnarāji ” (kadastra Nr. 62420010015) zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 62420040214-23.70 ha,  
1.1. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  
1.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: “Bignes”, Alsungas novadā. 

 
 

5.# 
Par nekustamo īpašumu ‘’Riči ’’ un ‘’Andrejzeme’’  savienošanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

Par zemes vienību savienošanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 21.03.2017 tika saņemts  
iesniegums un pirkuma līgums (06.03.2017) no  Alsungas pagasta J.Gornija zemnieku saimniecība "BĒRZLEJAS", 
reģ. Nr. 41201012668,  juridiskā adrese: Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 6 - 9, LV-3306, ar lūgumu pievienot 
nekustamā īpašuma ‘’Riči’’ zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 62420080188-3.15 ha nekustamam īpašumam 
‘’Andrejzeme’’ arkadastra Nr.62420080272  

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, MK 08.12.2015 noteikumu 
Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1.punktu,  
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj:  
 

1. Atļaut pievienot nekustamā īpašuma ‘’Riči’’ zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 62420080188-3.15 ha 
nekustamam īpašumam ‘’Andrejzeme’’ ar  kadastra Nr.62420080272.  
 
 

6.# 

Par finansējuma piešķiršanu Alsungas novada uzņēmēju pārstāvībai izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 
2017” 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, A.Vanaga-Poriķe 

          Sakarā ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras uzaicinājumu nodrošināt Alsungas novada pārstāvību 
izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2017” š.g.2.-3.jūnijā Ventspilī,  



• 16.03.2017.novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Nodrošināt Alsungas novada uzņēmēju pārstāvību izstādē “Uzņēmēju dienas Kurzemē 2017” un piešķirt finanšu 
līdzekļus no Rezerves fonda EUR 368.00 apmērā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai izstādes 
platības 8m2 apmaksai. 

2. Transporta izdevumus Alsunga-Ventspils Alsunga pārstāvībai  “Uzņēmēju dienas Kurzemē” segt no pašvaldības 
budžeta-sadaļas- pārējā ekonomiskā darbība. 

 

 

7.# 

Par iesniegumu papildus telpu iznomāšanai biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs,D.Martinova 

 

  

 

Saskaņā ar: 



• Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti” iesniegumu 2.03.2017. par papildus telpu iznomāšanu; 
• Novada domes priekšsēdētāja rezolūciju: Izpilddirektoram dot atzinumu par šās telpas nepieciešamības 

izmantošanu domes vajadzībām, 
• Novada domes izpilddirektora rezolūciju: Nomā nav neviena telpa, jo maksā simboliski; nav apkure, ko 

vajadzētu kā komunālo pakalpojumu. Tā ir dāvana vairāku tūkstošu vērtībā, 
• novada domes apvienoto komiteju 16.03.2017.sēdes atzinumu, 

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

1. Telpas Skolas ielā 11A (saskaņā ar inventarizācijas plānu)  Nr. 3  (26,2 kvm) un Nr.4 (2,7 kvm) un Nr.5 (1,8 
kvm)  atstāt  statusā: koplietošanas telpas.   

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

1. Iznomāt biedrībai “Etniskais kultūras centrs “Suiti”” telpas Skolas ielā 11A (saskaņā ar inventarizācijas plānu)  
Nr. 3  (26,2 kvm) un Nr.4 (2,7 kvm) un Nr.5 (1,8 kvm). 

 

 

8.# 

Par Alsungas novada 2017.gada projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2017” nolikuma apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, A.Vanaga-Poriķe 

 

      Pamatojoties uz 2017. gada 16.februāra Alsungas novada domes sēdes protokolu Nr.2 Par Alsungas novada 
domes budžetu 2017.gadam un 2016.gada 8.decembra Alsungas novada domes Apvienoto komitejas sēdes 
protokolu Nr.16 Par apstiprinātajām Attīstības nodaļas prioritātēm 2017.gadam, 

• novada domes apvienoto komiteju 16.03.2017.sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2017” nolikumu (Pielikums Nr.3 pie Alsungas novada  
23.03.2017. sēdes protokola Nr.4). 

 

 



 

 

9.# 

Par sadarbību suņu reģistrācijas efektivitātes paaugstināšanai 

A.Sokolovskis,V.Dunajevs, M.Baumane   

Saskaņā ar: 

• Latvijas veterinārārstu biedrības 16.02.2017. vēstuli Nr.5-4/53 “Par sadarbību suņu reģistrācijas  efektivitātes 
paaugstināšanā”, 

• Domes priekšsēdētāja A.Sokolovska  rezolūciju: Skatīt apvienoto komiteju sēdē jautājumu par atbalstu tām 
identificētām grupām (trūcīgās un maznodrošinātās), kas nespēj veikt savu suņu reģistrāciju. Iepazīstināt 
sociālo dienestu, lai dod atzinumu, 

• novada domes apvienoto komiteju 16.03.2017.sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis,   D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls,  Z.Vanaga, E.Goldbergs 
“Atturas”  E.Zvejnieks I.Staņislavčika ,J.Gulbis 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. 2017.gadā segt  viena suņa mikročipošanas izmaksas 75 % apmērā: 
1.1. personām, kuras ir deklarētas administratīvajā teritorijā un saņēmušas izziņu no Sociālā dienesta,  ka  

reģistrētas kā trūcīgās vai maznodrošinātās; 
1.2.trūcīgā vai maznodrošinātā persona (ģimene) iesniedz Kancelejā (pašvaldībā) iesniegumu ar norādi, ka  

vēlas veikt suņa mikročipošanu. 
2. Finanšu nodaļai rezervēt  360.00 euro 2017.gada pašvaldības budžeta rezerves fondā.  
3. Izmaksas 75% apmērā tiek apmaksātas pēc izdevumu apliecināšanas ar dokumentiem, iesniedzot Alsungas 
novada domēs Kancelejā. 
 

 

10.# 

Par papildinājumu Alsungas novada domes 15.12.2016.sēdes nolēmumā par amata saraksta apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

       Saskaņā ar Alsungas novada domes 13.01.2017.sēdes protokollēmumu Nr.1#6 “Par novada pašvaldības  amatu 
sarakstu apstiprināšanu 2017.gadam” 2.pielikumu “Amatu saraksti 2017.g.-sadaļa KOMUNĀLAIS IECIRKNIS, 

• novada domes apvienoto komiteju 16.03.2017.sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, J.Gulbis, E.Goldbergs, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, D.Martinova 
“Atturas”  E.Zvejnieks  
“Pretī” nav, 
Balsošanā nepiedalījās (izgājis): G.Rozentāls 
Dome nolemj: 
 

1. Ar 23.03.2017.veikt Alsungas novada domes 13.01.2017.sēdes protokollēmumam Nr.1#6 “Par novada 
pašvaldības  amatu sarakstu apstiprināšana 2017.gadam” 2.pielikumam “ Amatu saraksti 2017.g.-sadaļa 
KOMUNĀLAIS IECIRKNIS papildinājumu: 

 



 

KOMUNĀLAIS IECIRKNIS 
 Darba periods mēnešos 
kalendārā gadā  Slodzes 

 Algas likme 
mēnesī/stundas 
likme euro   

Autobusa vadītājs - aizvietotājs (darbnespēja, 
atvaļinājums ) Līdz 60 stundām /mēnesī 0,4 3,572  

2. Iekļaujot amatu sarakstā autobusa vadītāju-aizvietotāju, izpilddirektoram ievērot 2017. gadam apstiprināto 
algas fondu Komunālam iecirknim. 

 

 

                                                         11.# 

Par pašvaldības  finansējuma un  līdzfinansējuma apstiprinātajām prioritātēm piešķiršanu: biedrībai 
“Kultūras mantojums”, nodibinājumam “ Fonds Sibīrijas bērni” un  iedzīvotāju iniciatīvu projektu 
konkursam “Mēs Alsungai! 2017” finansēšanai 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs  

     Saskaņā ar: 
• Alsungas novada domes 15.12.2016 protokollēmumu Nr.15 “Veicamo darbu iekļaušana 2017.gada 

prioritātēs”,kas pamatojas uz: 
• Alsungas novada pašvaldības Nolikuma 37.1. punktu ……. nosaka nākošā budžeta gada  sadalījuma 

prioritātes, 
• 24.11.2014. protokollēmumu Nr.14#6 “Par iesniegtām prioritātēm”; 
• Alsungas novada domes  apvienoto komiteju  8.12.2016. sēdes atzinumu, 
•  Institūciju papildus iesniegtām 2017.gada prioritātēm, 
• Alsungas novada pašvaldības apstiprināto  budžetu 2017.gadam: 

 

1) Attīstības nodaļas prioritātes 2017.gadam 

Iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa “Mēs Alsungai 2017” finansēšana-1600 euro; 
 
      14) Biedrība “SUITU KULTŪRAS MANTOJUMS” 2017.g. 
    15.12.2016. Deputātu atzinums: 

           Pašvaldības  līdzfinansējums 475,00 euro  biedrībai “SUITU KULTŪRAS MANTOJUMS” 100 (viens simts) 
grāmatu “19.gadsimta suitu kāzu tērps un tā valkāšanas tradīcijas” izgatavošanai Alsungas novada domes 
vajadzībām. 

 
      15) nodibinājums  “Fonds Sibīrijas bērni” 

               Pašvaldības līdzfinansējums 100,00 euro Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” filmas “Tālā zeme Sibīrija-
Tomska un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai. 

15.12.2016. Deputātu atzinums: 
1. Pieņemt zināšanai  institūciju prioritātes ar deputātu atzinumiem. 
2. 2017.gada pašvaldības budžeta projektu veidot 2016.gada budžeta tāmju robežās, iestrādājot tajās  

apstiprinātās nākošā gada prioritātes. 
• novada domes apvienoto komiteju 16.03.2017.sēdes atzinumu, 

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



Dome nolemj: 
 

 
 

1. Piešķirt  pašvaldības  līdzfinansējumu 475,00 euro  biedrībai “SUITU KULTŪRAS MANTOJUMS” 100 
(viens simts) grāmatu “19.gadsimta suitu kāzu tērps un tā valkāšanas tradīcijas” izgatavošanai Alsungas 
novada domes vajadzībām, slēdzot sadarbības līgumu. 

2. Pieškirt pašvaldības līdzfinansējumu 100,00 euro Nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” filmas “Tālā zeme 
Sibīrija-Tomska un Altaja apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai. 

3. Piešķirt 1600,00 euro iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursa  “Mēs Alsungai! 2017” finansēšanai. 
 

 
12.# 

Par novada CA komisijas iekļaušanu Kuldīgas sadarbības reģionā 
A.Sokolovskis 

 

 Saskaņā ar : 
• 16.03.2017. vēstuli Nr.2.1.13/76 : Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes 

plānošanas reģionam, 
• novada domes apvienoto komiteju 16.03.2017.sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Balsošanā neopiedalās A.Sokolovskis 
Dome nolemj: 
 
1. Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja  A.Sokolovska  16.03.2017. atbildes vēstules Nr.2.1.13/76 ( VARAM, 

Kurzemes plānošanas reģionam) redakciju: 



 
 
 

 

 

 

 



13.# 
Par SIA ”Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” sadarbības  līguma apstiprināšanu ar Alsungas 

novada domi 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

 
          Saskaņā ar  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģistrācijas Nr.40003347699, Rīgas ielā 34, 
Ozolnieku pag., Ozolnieku novadā LV-3018 Kuldīgas nodaļas  vadītājas Daigas Melleres iesniegto vienošanās par 
sadarbību projektu, 

• novada domes apvienoto komiteju 23.03.2017.sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,J.Gulbis, E.Goldbergs D.Martinova, A.Kaminskis G.Rozentāls, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas” nav, 
“Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģistrācijas Nr.40003347699, Rīgas ielā 
34, Ozolnieku pag., Ozolnieku novadā LV-3018 Kuldīgas nodaļu un Alsungas novada domi par sadarbību  
pievienotajā redakcijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU 

 

Alsungas novadā                 2017.gada 23.martā 

  

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”, reģistrācijas Nr.40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 
34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tās Kuldīgas Nodaļas vadītāja/-s  Daigas Melleres personā, 
kurš/-a rīkojas pamatojoties uz pilnvaru (turpmāk – LLKC), un 

Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000036596 juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novadā, tās   
priekšsēdētāja A. Sokolovska personā, kurš darbojas pamatojoties uz Likumu “Par pašvaldībām” un Alsungas novada 
pašvaldības Nolikuma pamata (turpmāk – DOME), kopā un katra atsevišķi sauktas Puses vai arī Puse, noslēdzot šo 
vienošanos par sadarbību (turpmāk – Vienošanos) vienojas par turpmāko: 

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS 
1.1. Ar šo vienošanos LLKC un DOME kļūst par sadarbības partneriem, uzņemoties saistības, kas noteiktas šajā 

Vienošanās. 
1.2. LLKC un DOME vienojas par sadarbību un savstarpējo atbalstu pašvaldības publisko pārtikas iepirkumu 

pilnveidošanā tā, lai palielinātu kvalitatīvu, veselīgu un sezonālu pārtikas produktu īpatsvaru pašvaldību iestādēs 
no Vienošanās spēkā stāšanās brīža līdz 2017. gada 29. decembrim. 

1.3.  
2. PUŠU SAISTĪBAS 

2.1. LLKC apņemas: 
2.1.1. Tikties ar lauksaimniecības produkcijas ražotājiem – potenciālajiem piegādātājiem, informēt viņus par 

iespējām piedalīties pašvaldību publiskajos pārtikas iepirkumos, kā arī apzināt sortimentu; 
2.1.2. Tikties ar konkrētu/-ām pašvaldības iestādi/-ēm, lai izprastu iepirkuma specifiskās nepieciešamības; 
2.1.3. Iesniegt priekšlikumus iepirkuma nolikuma izstrādei; 
2.1.4. Iesniegt priekšlikumus iepirkuma tehniskai specifikācijai, t.sk. iepirkuma priekšmeta dalījumam lotēs; 
2.1.5. Sniegt rekomendācijas iepirkuma nolikumu izstrādē; 
2.1.6. Sniegt priekšlikumus tehnisko specifikāciju izstrādē t.sk. iepirkuma dalījumu lotēs; 
2.1.7.  Sniegt atbalstu pretendentiem, konsultējot par iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu dalībai 

pašvaldības publiskajos pārtikas iepirkumos; 
2.1.8. Regulāri informēt DOMI par zemnieku saimniecībām un citiem lauksaimniecības uzņēmumiem, kas 

var nodrošināt DOMES pārziņā esošās mācību  iestādes ar pārtikas produktiem. 
2.2. DOME apņemas: 

2.2.1. Savlaicīgi un regulāri informēt LLKC par iepirkuma procedūrām, kas saistītas ar pārtikas produktu 
iepirkšanu DOMES pārziņā esošo mācību iestāžu vajadzībām. 

2.2.2. Ņemt vērā LLKC ieguldīto darbu un juridiski pamatotu un argumentētu viedokli par nepieciešamām 
izmaiņām pārtikas iepirkumu organizēšanā. 

 

3. PUŠU ATBILDĪBA 
3.1. Puses atbild par Vienošanās izpildi atbilstoši tajā noteiktajiem termiņiem un kārtībai, kā arī atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  
3.2. LLKC un DOME atbild par sniegtās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
3.3. Puses apliecina, ka informācija, ko saskaņā ar Vienošanos ir saņēmušas viena no otras, tiks izmantota tikai 

Vienošanās mērķa sasniegšanai, un neviena no Pusēm neizpaudīs to trešajām personām bez informāciju 
sniegušās Puses piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

3.4. Par saistību izpildi Vienošanās ietvaros Puses apņemas informēt pilnvarotās, atbildīgās kontaktpersonas: no 
LLKC puses – Santu Kreičmani no DOMES puses –  Aivaru Sokolovski un veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu tās izpildi. 



4.DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI 
 

4.1. Ja Sadarbības līgums netiek pienācīgi pildīts, rakstiski tiek informēta otra Puse, par saistībām, kuras, saskaņā ar 
sadarbības līgumu, tā nepilda. Attiecīgās Puses pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā informēt otru Pusi par 
nepilnību novēršanu un saistību izpildi. 

4.2.Strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Sadarbības līguma saistību izpildes laikā, Puses risina savstarpēji 
pārrunu ceļā. 

4.3.Ja kāds Sadarbības līguma nosacījums zaudē spēku atbilstoši normatīvajiem aktiem un tas būtiski ietekmē 
Sadarbības līgumā noteikto, tad Puses nekavējoties veic pārrunas un pieņem lēmumu par Sadarbības līguma 
turpināšanas nosacījumiem vai arī par Sadarbības līguma izbeigšanu. 

4.4.Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
 

5.1.Šīs Vienošanās ietvaros Puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja 
tam par iemeslu bija nepārvaramas varas apstākļi: dabas katastrofas, karadarbība, valsts varas institūciju likumi 
vai lēmumi, u.c., kas padara Pusēm šīs Vienošanās pienākumu izpildīšanu par neiespējamu. 

 
6. VIENOŠANĀS DARBĪBAS LAIKS  

1.  
6.1.Vienošanās ir spēkā no tās noslēgšanas brīža līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā 2017.gada 

29.decembrim. 

7. CITI NOTEIKUMI 
7.1.Jautājumi, kas Vienošanās ietvaros nav noteikti vai atrunāti, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  
7.2.Visi Vienošanās grozījumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Grozījumi ir Vienošanās 

neatņemama sastāvdaļa. 
7.3.Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 2 (divām) lapām pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 

8. PUŠU REKVIZĪTI 
 

LLKC 

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

Reģistrācijas Nr.40003347699 

Juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku 
nov., LV-3018 

Kuldīgas nodaļas vadītājs/-a 

 

_____________________ D.Mellere 

DOME 

Alsungas novada dome 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Juridiskā adrese: 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā 

Priekšsēdētājs 

 

______________________A.Sokolovskis 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
14..# 

Par sadarbības  līgumu starp biedrību “Alsungas novada attīstības biedrība” un Alsungas novada dome 
apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

 
Saskaņā ar: 

• Biedrības “Alsungas novada attīstības biedrība” iesniegumu 6.03.2017.; 
• Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

lietu apvienoto komiteju 16.03.2017. Deputātu atzinumu, 
• Biedrības “Alsungas novada  attīstības biedrība” valdes locekļa Jāņa Brūkļa iesniegumu 22.03.2017., 

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

1. Apstiprināt  biedrības “Alsungas novada attīstības biedrība” un Alsungas novada domes  sadarbības līgumu 
pievienotajā redakcijā: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sadarbības līgums  

Alsungā,         2017.gada  23.martā 

 

Alsungas novada dome, vienotais reģistrācijas Nr.90000036596, juridiskā adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 
novadā, LV-3306, tās priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, kurš darbojas saskaņā ar likumu “Par 
pašvaldībām” un Alsungas novada pašvaldības Nolikuma pamata,  turpmāk tekstā – Pašvaldība, no vienas 
puses,  

un  

Biedrība “Alsungas novada attīstības biedrība”, vienotais reģistrācijas numurs 40008261753,   adrese Krasta 
6-15, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,  valdes locekļa Jāņa Brūkļa personā, pamatojoties uz  01.03.2017. 
Latvijas Republikas  Uzņēmuma reģistra Funkciju izpildes  departamenta Rīgas reģiona  nevalstisko organizāciju 
un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļas Lēmumu Nr.6-24/27586 Par biedrības ierakstīšanu biedrību 
un nodibinājumu reģistrā  4.punktu – ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, turpmāk tekstā – Biedrība, no otras 
puses, abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 
 

1.1. Pašvaldība un Biedrība apņemas sadarboties:  
1.2. Biedrība: organizēt dažādus sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes; 

sekmēt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, tūrisma attīstību un bezdarba mazināšanos novadā. 
1.3. Pašvaldība: atbalstīt biedrības vajadzības telpu izmantošanai kultūras namā un vidusskolā.  
 

2. Pušu saistības 
2.1.  Pašvaldība apņemas: 

2.1.1.  Atļaut biedrībai piesaistīt finansējumu un realizēt projektus; 
2.1.2. Nodrošināt biedrību ar kultūras namā un vidusskolā esošajām telpām-ar nosacījumu, ka 2 

nedēļas pirms plānotā pasākuma biedrības pārstāvis-vienojas ar kultūras nama un 
vidusskolas direktorēm par  datumu.  Ja biedrības rīkotais seminārs, kursi vai tamlīdzīgi 
pasākumi tiek rīkoti Alsungas novada iedzīvotāju interesēs, tad telpu nomas maksa biedrībai 
nav piemērojama. Citos gadījumos biedrība apņemas pašvaldībai samaksāt izmantojamās 
telpas nomas maksu saskaņā ar pašvaldības telpu nomu (cenrādi).  

2.2. Biedrība apņemas: 
2.2.1. Piesaistīt finansējumu un realizēt projektus organizējot dažādus sabiedrības vajadzībās un 

vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes; sekmējot uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, 
tūrisma attīstību un bezdarba mazināšanos; 

2.2.2. Publiskot visas biedrības aktivitātes, kas saistītas ar dažādu sabiedrības vajadzībās un 
vēlmēs balstītu pasākumu un aktivitāšu organizēšanu un sekmējot uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanu, tūrisma attīstību un bezdarba mazināšanos, sniedzot informāciju pašvaldībai 
par informācijas ievietošanu mājas lapā www.alsunga.lv, kā arī informatīvajā izdevumā 
“Alsungas ziņas”. 

 

3. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana 
 

3.1. Līgumu var papildināt, grozīt  vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma 
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām 
sastāvdaļām. 

4. Strīdu risināšanas  kārtība 
 

4.1. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Līdzējiem Līguma izpildes 
laikā, Līdzēji risinās savstarpējo pārrunu ceļā.  



 

5. Nepārvarama vara 
 

5.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

 

6. Citi noteikumi 
6.1.Šis līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un 

pienākumus. 
6.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 5 (piecus) gadus no tā noslēgšanas 

brīža. Līgums var tikt pagarināts, Līdzējiem par to atsevišķi rakstveidā vienojoties. 
6.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie 

Pašvaldības, otrs pie Biedrības. 
 

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 
                                                             

Alsungas novada dome 
Reģ.Nr.90000036596 
Adrese Pils  iela 1, Alsunga, 
Alsungas novads, LV-3306 
Priekšsēdētājs 
 
__________________A.Sokolovskis 

Biedrība “Alsungas novada attīstības biedrība” 
 Reģ.Nr. 40008261753 
Adrese : Krasta 6-15, Alsunga, Alsungas nov., LV-
3306 
Valdes loceklis 
 
______________ J. Brūklis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



15.# 
Par atbalstu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas 

Alsungas postenim garāžas vārtu pārbūvei 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 
 
  Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas 
20.03.2017. vēstuli Nr.22/12.3-1.2/8 “Par atbalsta sniegšanu”, 
• novada domes apvienoto komiteju 23.03.2017.sēdes atzinumu, 

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

 
1. Atbalstīt garāžas vārtu pārbūves nepieciešamību, rezervējot 1300.00 euro pašvaldības rezerves fondā 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas Alsungas 
postenim, pamatojoties uz autocisternas Scania Saurus iegādi.  

2. Nosūtīt lēmuma izrakstu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas 
daļai, LR Iekšlietu ministrijai, Valsts aģentūrai. 

 
 

 
16.# 

Par ilgtermiņa zemes  nomas līgumu ar apbūves tiesībām 
A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

  Saskaņā ar: 
• Ministru kabineta 8.06.2010. noteikumiem Nr.515  Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas 

kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem, 03.11.2015. 
Noteikumu Nr.633 redakcijā, 2.sadaļa 2. p. Nomas objekta iznomāšanas kārtība 

• Lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs. Pašvaldības dome var noteikt citu 
institūciju vai amatpersonu, kura pieņem lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai, kā arī citus 
šajos noteikumos minētos lēmumus, kas jāpieņem iznomātājam. 

• Šajā nodaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas 
objekta nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas tiesību 
pretendenta ierosinājumu. 

• Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā 
nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā 
noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī 
iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai 
iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, 
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos 
noteikumos minētos izņēmumus. 

• (MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā) 
• 9.1 Nomas līgumu ar attiecīgo nomnieku nepagarina, ja pēdējā nomas gada laikā iznomātājs ir vienpusēji 

izbeidzis citu ar nomnieku noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu, tāpēc ka nomnieks nav pildījis līgumā 
noteiktos pienākumus vai stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru saskaņā tiek izbeigts cits ar iznomātāju 
noslēgts līgums par īpašuma lietošanu. 

• (MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā) 

• 9.2 Pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas 
maksas noteikšanas kārtību. Ja nomas objektu iznomā saimnieciskai darbībai un attiecīgā objekta 



iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, iznomātāja pienākums ir, pagarinot ar nomnieku 
nomas līguma termiņu, noteikt nomas maksu atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. 
Ja nomas maksas noteikšanai pieaicina sertificētu vērtētāju un tā atlīdzības summu ir iespējams attiecināt 
uz konkrētu nomnieku, nomnieks papildus nomas maksai kompensē iznomātājam sertificēta vērtētāja 
atlīdzības summu. 

• (MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 633 redakcijā) 
• Nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē. 
• Nomas objekta iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, kā arī apstiprina publicējamo 

informāciju par nomas objektu. 
• Par nomas objektu publicē šādu informāciju: 
• 12.1. nomas objekta veidu, nekustamajam īpašumam norāda arī adresi, kadastra numuru, platību, 

lietošanas mērķi, kā arī, ja nomas objekts ir kultūras piemineklis, atzīmi "kultūras piemineklis"; 
• 12.2. iznomātāja noteikto nomas objekta nosacīto nomas maksas apmēru saskaņā ar šo 

noteikumu 4.nodaļas nosacījumiem. Ja nomas objekts atrodas uz publiskai personai piederošas zemes 
vienības, norāda normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķinātu zemes nomas maksu, vai attiecīgu tās 
daļu, kas noteikta proporcionāli iznomājamai platībai; 

• 12.3. maksimālo iznomāšanas termiņu; 
• 12.4. citu nomas objektu raksturojošu informāciju; 
• 12.5. citus iznomāšanas nosacījumus, tai skaitā nepieciešamos kapitālieguldījumus nomas objektā, nomas 

objekta iznomāšanas mērķi, tiesības nodot nomas objektu vai tā daļu apakšnomā. Minētie iznomāšanas 
nosacījumi nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei; 

• 12.6. izsoles veidu un norādi par pirmo vai atkārtoto izsoli; 
• 12.7. nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņu, kas nav īsāks par piecām darbdienām; 
• 12.8. ja nomas tiesības tiek piešķirtas rakstiskā izsolē, – nomas pieteikuma (turpmāk – pieteikums) 

iesniegšanas vietu, reģistrēšanas kārtību, atvēršanas datumu, laiku un vietu; 
• 12.9. ja nomas tiesības tiek piešķirtas mutiskā izsolē, – izsoles datumu, laiku un vietu, izsoles soli, kā arī 

izsoles norises kārtību; 
• 12.10. nomas līguma projektu; 
• 12.11. nomas objekta apskates vietu un laiku. 
• (Grozīts ar MK 03.11.2015. noteikumiem Nr. 633) 

• Valsts mantas iznomātājs šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju publicē iznomātāja mājaslapā 
internetā (ja tāda ir) un nodrošina bezmaksas publicēšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie 
īpašumi" mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo 
noteikumu 12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, izvieto 
publiski pieejamā vietā iznomātāja telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu 
un izsoles norises kārtību. Iznomātājs var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija 
sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 

• Pašvaldību mantas iznomātājs nodrošina šo noteikumu 12.punktā minētās informācijas publicēšanu 
pašvaldības mājaslapā internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, 
šo noteikumu 12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, 
novada pašvaldība izvieto publiski pieejamā vietā attiecīgās pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas 
pārvaldes telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises 
kārtību. Republikas pilsētas pašvaldība nodrošina minētās informācijas pieejamību domes ēkā un citās 
pašvaldības institūcijās. Iznomātājs var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija 
sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 

• Atvasinātas publiskas personas mantas iznomātājs, ja atvasināta publiska persona nav pašvaldība, šo 
noteikumu 12.punktā minēto informāciju publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas mājaslapā 
internetā. Ja objektīvu iemeslu dēļ nepastāv ierobežojumi telpu publiskai piekļuvei, šo 
noteikumu 12.punktā minēto informāciju, izņemot nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību, izvieto 
publiski pieejamā vietā iznomātāja telpās, norādot vietu un laiku, kur var iepazīties ar nomas līguma projektu 
un izsoles norises kārtību. Iznomātājs var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija 
sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku. 

• Iznomāt var tikai to nomas objektu, par kuru ir publicēta informācija atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai 
kārtībai, izņemot, ja saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu pagarina esoša nomas līguma termiņu. 



• Jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar informāciju par nomas objekta stāvokli, kā arī saņemt citu 
iznomātāja rīcībā esošo informāciju un iepazīties ar nomas objektu dabā. 

 
 

• Ministru kabineta 30.10.2007.noteikumi Nr.735 Noteikumi par publiskas personas zemes nomu, 
06.03.20112. Nr.158 redakcijā, 06.05.2014. Nr.238 reakcijā, kas izdoti saskaņā ar- 

• Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu  
izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septīto daļu, 16.panta piekto daļu,  

20.panta devīto daļu un 26.panta ceturto daļu, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44. panta piekto daļu un  

likuma "Par zemes dzīlēm" 8. panta otrās daļas 4. punktu 
 

• 3.sadaļu 
• III. Neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas līguma noslēgšanas kārtība un nomas maksas 

aprēķināšanas kārtība 
• 15. Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 

zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība informāciju 
par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā 
pašvaldības domes ēkā. 

• 16. Šo noteikumu 15.punktā minētās informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti 
valsts vai pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām: 

• 16.1. zemesgabali, kuri ir starpgabali; 
• 16.2. zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma "Par zemes 

reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam; 
• 16.3. zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai. 
• R.Veisa iesniegums; 
• 23.03.2017. novada domes apvienotās komitejas atzinumu, 
• Klausās: novada domes priekšsēdētāju A.Sokolovski: par ilgtermiņa zemes nomas līgumam ar apbūves 

tiesībām. Tātad iznomāt uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām; iznomāt uz 10 gadiem, balsojam,    
 

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

1. Atbalstīt  Ronaldam Veisam konkrētā pašvaldības  zemes gabala ar kadastra  apzīmējumu Nr.62420080371 
iznomāšanu uz 10 gadiem ilgtermiņa  zemes nomas līgumam ar apbūves tiesībām. 
2.Nomas līguma ierakstīšana Zemesgrāmatā notiek pēc projekta (1.punkts) apstiprināšanas LEADER. 
 

 
 

17.# 
Domes priekšsēdētāja A.Sokolovska komandējuma atskaite 

A.Sokolovskis 
 

Saskaņā ar: 

• MK 12.10.2010. Noteikumiem “Kārtība kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistīties izdevumi” 
1.p. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta 
komandējumiem (turpmāk – komandējums), komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī 
kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem. 



• Alsungas novada domes 18.02.2010. Nolikumu “Par komandējumiem un darba braucieniem”, 
• Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdi 15.03.2017.  Rīgā, 
• novada domes apvienoto komiteju 23.03.2017.sēdes atzinumu, 

 

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

 

1. Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja A.Sokolovska  Atskaiti par dalību  Latvijas pašvaldību savienības 
domes sēdē 15.03.2017.   

 

 

Priekšsēdētājs A.Sokolovskis  
Kancelejas vadītāja V.Zingberga    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                                                                                                    Pielikums Nr.1 

Pie Alsungas novada domes 
 23.03.2017. sēdes protokollēmuma Nr.4#1 

Autobuss pasažieru 
ISUZU TURQUOISE  

  IZSOLES NOTEIKUMI 
Atbilstoši likuma 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10. pantam 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1. Autobuss pasažieru „ISUZU TURQUOISE”, turpmāk tekstā – Automašīna, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – 
Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Automašīnas izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumam. 
1.2. Automašīnas atsavināšanas veids – izsole ar augšupejošu soli. 
1.3. Izsoli organizē Alsungas novada domes iepirkumu, izsoles un konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas un 
norakstīšanas komisija , turpmāk tekstā – komisija. 
1.4. Automašīnas izsole notiek Alsungas novada domē Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā 2017. gada 27. aprīlis 
plkst. 14.30 
1.5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Automašīnas nosacītās cenas, t.i., 980.00 euro (Deviņi simti astoņdesmit euro ), 
tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) kas jāieskaita Alsungas novada domes kontā 
Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X. 
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā. 
1.6. Reģistrācijas nauda – euro 7,00 (septiņi euro), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā. 
1.7. Izsoles solis – euro 50,00 (piecdesmit euro) . 
1.8. Sludinājums par Automašīnas izsoli publicējami laikrakstā „Kurzemnieks” , ‘’Latvijas vēstnesis’’ un internetā 
www.alsunga.lv. 
1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome. 
 

2. Automašīnas raksturojums 
 

2.1. Automašīnas marka – „ISUZU TURQUOISE”, valsts reģistrācijas Nr. GN4324, šasijas 
Nr.NNAMMZALEO2000736,  krāsa – gaiši pelēka , izgatavota 2007. gadā, odometra rādījums –183549 km, tips – 
autobuss pasažieru . Automašīnas papildus aprīkojums – kondicionieris, autonomā apkure, klimata kontrole, ABS. 
Automašīna aprīkota ar dīzeļdegvielas dzinēju. Tehniskās apskates derīguma termiņš  2017. gada 8.jūnijam. 
2.2. Automašīna ir Alsungas novada domes īpašums saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. 
AE0488942 
2.3. Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš. 
2.4. Automašīnu var apskatīt Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, no 10.00 līdz 16.00, apskates laiku 
piesakot pa tālruni 26019470. 
2.5. Automašīnas sākumcena – 9800.00 (Deviņi tūkstoši  astoņi simti euro un 00 centi) tajā skaitā pievienotās 
vērtības nodoklis (21%). 
 

3. Izsoles noteikumi 
 

3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā automašīnu, un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos 
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 



3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2017. gada 27. aprīlim plkst. 14.30 jāreģistrējas Alsungas novada 
domē jāiesniedz  pieteikums  dalībai izsolē ( pielikums Nr.2)  un šādi dokumenti: 
3.2.1. juridiskai personai: 
3.2.1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 
3.2.1.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija; 
3.2.1.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 
3.2.2. fiziskai personai: 
3.2.2.1. pases kopija; 
3.3. Jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu. 
3.4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2. punkta un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku 
reģistrācijas lapā ( pielikums Nr.5), kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai -nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par 
šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz 
reģistrācijas apliecību  
( pielikums Nr.3). 
3.5. Persona netiek reģistrēta, ja: 
3.5.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus; 
3.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 
3.5.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta. 

4. Izsoles process 
 

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem, un 
kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības. 
4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek 
uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem 
komisijas lēmumiem: 
4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam; 
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek. 
4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda 
netiek atmaksāta. 
4.5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1. punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt 
Automašīnas pirkuma cenu, un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma cenu. Dalībnieks, kas 
neapstiprina gatavību iegādāties Automašīnu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē. 
4.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma 
naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 
4.7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties 
atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 
4.8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 
4.9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību. 
4.10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka 
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka 
reģistrācijas numuram. 
4.11. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku 
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 
4.12. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku 
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 
4.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, 
pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, 
kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 
4.14. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Automašīnu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles 
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 



4.15. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 
4.16. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmās Automašīnas 
sākotnējo cenu un jautā: „Kurš sola vairāk?”. 
4.17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo 
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles 
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena 
Automašīna ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena 
tiek ierakstīti protokolā. 
4.18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Automašīnas tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, 
ka viņš palielina solīto Automašīnas cenu par noteikto izsoles soli. 
4.19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja 
pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, 
sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. 
Dalībnieki velk lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par 
pirmo solītāju. 
4.20. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
protokolā savu pēdējo solīto cenu. 
4.21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas 
komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību 
nosolītajai cenai. 
4.22. Izsoles dalībnieks, kurš Automašīnu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās 
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās Automašīnas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku 
saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši 
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, 
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5. punktiem. 
4.23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Automašīnu, saņem izziņu( pielikums 
Nr.4) par izsolē iegūto Automašīnu. Izziņā norādīta nosolītās Automašīnas cena un samaksas kārtība. 
4.24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā. 
Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

 
5. Samaksas kārtība 

 
5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu, jāsamaksā līdz 2017. gada 5.maijam. 
5.2. Ja nosolītājs līdz 2017. gada 5.maijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par 
to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Automašīnu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, 
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Automašīnu pārsolītajam pircējam 
par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no 
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Automašīnas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja 
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja 
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas 
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā. 
5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Automašīnu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma 
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un 
Alsungas novada dome lemj par atkārtotu izsoli. 

 
6. Nenotikusi izsole 

 
6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas; 
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

 



7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un 
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas. 
7.2. Pirkuma līgumu (pielikums Nr.6) paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas domē. 

 
 
 
 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 
 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alsungas novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 
(piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas. 
8.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos 
noteiktie termiņi. 
 
 
Alsungas novada domes priekšsēdētājs                                           Aivars Sokolovskis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Pirkuma līgums 
 

Alsungā 2017. gada.__. 
 
Alsungas novada dome, turpmāk tekstā saukta - Pārdevējs, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un 
domes Nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, un ______, personas kods ______, deklarētā adrese 
______, ______, turpmāk tekstā Pircējs, kuru vārdā,  pamatojoties uz Alsungas novada domes 2017.gada ----…. , 
lēmumu „Par autobusa  „ISUZU TURQUOISE”, atsavināšanu” (protokols Nr. ---. § ---.) un 2017 gada -------- lēmumu 
„Par autobusa „ISUZU TURQUISE”, izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. ---, § ---), savstarpēji vienojas un 
noslēdz šo Līgumu par tālā norādīto: 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod 2007. gadā izgatavotu autobusu pasažieru ISUZU TURQUOISE  ar valsts 
reģistrācijas Nr. GN4324, šasijas Nr. NNAMMZALEO2000736, gaiši pelēkā krāsā , odometra rādījums 183549 km, 
turpmāk tekstā Automašīna. 
1.2. Pārdevējs garantē, ka Automašīna nav atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem un saistībām un par 
to nav tiesas strīdu. 
1.3. Pārdevējs garantē, ka Automašīna ir tā īpašums, ko apliecina transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. AE 
0488942, un tam ir tiesības slēgt šādu līgumu. 
1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Automašīnas stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies un pret to šai 
sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.5. Īpašuma tiesības uz Automašīnu Pircējam pāriet ar šī līguma noslēgšanas brīdi. 

 
2. Samaksas noteikumi 

 
2.1. Pamatojoties uz 2017. gada ---.----- izsoles rezultātiem (saskaņā ar 2017.gada ----.---- Alsungas novada domes 
izsoles komisijas protokolu Nr. ---- un Alsungas novada domes 2017. gada -----.------ lēmumu „Par autobusa  „ISUZU 
TURQUOISE”, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, protokols Nr. ---, § ---) cena par Automašīnu ir ----.00 euro 
________________________ euro ), t.sk., PVN 21 %. 
2.2. Līdzēji Automašīnas cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels 
nekādas pretenzijas par to otram līdzējam. 
2.3. Pārdevējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka līdz šī Līguma parakstīšanai Pircējs ir samaksājis Pārdevējam visu 
Automašīnas pārdošanas cenu. 
2.4. Automašīnas pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz Pircējs. 

 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

 
3.1. Pārdevējs no savas puses apņemas: 
3.1.1. nodot Pircējam Automašīnu, tās atslēgas un dokumentāciju (izņemot KASKO un obligāto civiltiesisko 
apdrošināšanu) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas; 
3.1.2. nodrošināt visas darbības, kas atkarīgas tikai no Pārdevēja, lai Automašīnu pārreģistrētu uz Pircēja vārda. 
3.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī līguma noslēgšanas automašīnai tiek konstatēti jebkādi defekti (t.sk. apslēpti 
trūkumi). 
3.3. Pircējs no savas puses apņemas: 
3.3.1. pieņemt no Pārdevēja automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
3.3.2. pārreģistrēt Automašīnu uz sava vārda nedēļas laikā no  Automašīnas nodošanas dienas (pieņemšanas – 
nodošanas akta datums). 
3.4. Saņemot Automašīnu Pircējs veic to apskati un paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. 



 
4. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas kārtība 

 
4.1. Automašīnas nodošana un pieņemšana notiek Pārdevēja norādītajā vietā abu līdzēju pilnvaroto personu 
klātbūtnē 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Par to tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas 
akts. 

 
5. Nobeiguma noteikumi 

 
5.1. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja 
puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, 
atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 
5.2. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas 
parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
5.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. 
5.4. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pircējam, bet viens-Pārdevējam. Visiem Līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 

6. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
 

Pārdevējs                                                                                                Pircējs 
 
Alsungas novada dome                                                     ___________ 
Pils iela 1, Alsunga,                                                            
 Alsungas novads, LV-3306                                               
Reģ. Nr. 90000036596                                                      
 A/S SEB banka                                                   
Konts Nr. LV78UNLA0011012130623             
 
 
_______________________                                 _________________________ 

(A.Sokolovskis)                                                          (-------) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums 
2017. gada ___.___ 

                                                                                                             Pirkuma līgumam 
 
 

AUTOMAŠĪNAS 
pieņemšanas - nodošanas Akts 

 
Alsungā, 2017. gada __.___ 
 
Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596, tās priekšsēdētāja Aivara Sokolovska 
personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – Pārdevējs, no vienas puses, un _____, 
personas kods _____, kurš rīkojas uz brīvas gribas izpauduma pamata, turpmāk tekstā saukts – Pircējs, no otras 
puses, abi kopā saukti – Puses, saskaņā ar 2017.gada ____.____a noslēgtā Pirkuma līguma 2.3 punktam, sastādīju 
šādu aktu, turpmāk tekstā “Akts”: 
1. Puses apliecina, ka Pārdevējs ir pārdevis un nodevis īpašumā un Pircējs nopircis un 
pieņēmis īpašumā no Pārdevēja vienu (1) autobuss pasažieru ISUZU TURQUOISE (valsts reģistrācijas Nr. GN4324), 
turpmāk – automašīna, ar sekojošu specifikāciju: 
 

Specifikācija un tehniskie parametri 
 

1.  Valsts reģistrācijas numurs  GN43249 
2.  Šasijas numurs  NNAMMZALEO2000736 
3.  Krāsa  Gaiši pelēks 
4.  Izlaiduma gads  2007 
5.  Motors  Dīzeļdegvielas 
6.  Pasažieru vietu skaits  28 
7.  Ātrumkārba  Mehāniskā 
8.  Stūres mehānisms  Mehāniskais ar hidropastiprinātāju 
9.  Degvielas veids  Dīzeļdegviela 
10.  Papildaprīkojums. Kondicionieris, autonomā apkure, klimata kontrole, ABS, 

regulējama stūre. 
11.  Nobraukums  183549 
 
2. Kopā ar automašīnu Pārdevējs nodod īpašumā un Pircējs pieņem īpašumā visu automašīnas tehnisko 
dokumentāciju, tajā skaitā, 1 (vienu) transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. AE0488942 
3. Pircējs ir veicis samaksu par automašīnu saskaņā ar Pārdevējam iesniegtiem maksājuma uzdevumiem  Nr….. no  
........2017. 
4. Pārdevējs ir saņēmis samaksu par automašīnu ________ (________ euro un 00 centi), tajā skaitā pievienotās 
vērtības nodoklis (21%) un tam šajā sakarā nav un turpmāk nebūs pretenzijas pret Pircēju. 



5. Ar šo Aktu Pircējs apstiprina, ka Pārdevēja pārdotās automašīnas tehniskais stāvoklis, aprīkojums un kvalitāte 
atbilst Pircēja prasībām. Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju šajā jautājumā. 
6. Akts ir sastādīts uz vienas lapas, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra puse saņem pa 
vienam eksemplāram. 
 
 
 
 
 
7. Pircējs un Pārdevējs piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina, to parakstot. 
 
 
Automašīnu nodeva:                                                       Automašīnu pieņēma: 
Alsungas novada dome                                                      
Pils iela 1, Alsunga,                                                            
 Alsungas novads, LV-3306                                               
Reģ. Nr. 90000036596                                                       
A/S SEB banka                                                   
Konts Nr. LV78UNLA0011012130623             
 
 
_______________________                                 _________________________ 

(A.Sokolovskis)                                                          (………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Pielikums Nr.2 

PIETEIKUMS  DALĪBAI IZSOLĒ 

Autobuss pasažieru ISUZU TURQUOISE                

(datums) 

 

Pretendents 

 

______________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums) 

 

______________________________________________________________________ 

(personas kods, reģistrācijas nr.) 

 

______________________________________________________________________ 

(deklarētā adrese, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese) 

 

______________________________________________________________________ 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________________________________ 

(bankas nosaukums, bankas konta numurs) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1. PIESAKA DALĪBU IZSOLĒ – autobuss pasažieru  pirkumam; 

2. pirms dalības izsolē ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc līguma noslēgšanas 
neizvirzīs pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu; 

3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot; 

4. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiks atzīts 
par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai; 

5. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 



 

      

    

 

Pielikumā: (atzīmēt iesniegtos dokumentus) 

� pases kopija (fiziskām personām) 

� reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa no kompetentas iestādes, kas apliecina reģistrācijas 
faktu 

� nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija 

� Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par Pretendenta amatpersonas pārstāvības tiesībām 
(juridiskām personām) 

� dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu 

� pilnvarojums pārstāvēt personu, ja personu pārstāv cita persona, kuras pārstāvības tiesības 
neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas (juridiskām personām) vai fiziskas personas 
pārstāvis.  

 

 

____________________________________ 

       (paraksts; paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3 

 

IZSOLES DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________ 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieks- juridiskā persona vai fiziskā persona, viņas pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds) 
 
___________________________________________________________________________ 

(adrese, tālruņa numurs) 
 

iesniedzis pieteikumu izsolei, izsoles noteikumos norādītos dokumentus, nomaksājis reģistrācijas nodevu Ls 7,00 
(septiņi euro un 00 centi) un drošības naudu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītās cenas.    
 Ar šo arī apliecinu, ka pilnīgi piekrītu izsoles noteikumiem. 
 
 
Izsoles dalībnieks  
 
___________________________           ____________________ 
                                                (vārds, uzvārds)                             (paraksts) 
 
Apliecība izdota  2017.gada  ____._____________________ 
  
  
Izsoles komisijas sekretāre  
 
 
________________________           _________________ 
                                                (vārds, uzvārds)                             (paraksts) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Pielikums Nr.4 
 

 
Alsungas novada dome 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
 

IZZIŅA 
norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu 

 
Izsoles dalībnieka, izsolāmās kustamās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, vai nosaukums 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
adrese un tālruņa numurs ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
izsolē, kas notika 2017.gada ________________, Pils  ielā 1, Alsungā, Alsungas  novads, nosolīja  kustamo mantu – 
autobuss pasažieru  ISUZU TURQUOISE, valsts reģistrācijas Nr. GN4324, par summu 
_____________________________________________________________________ 
(summa cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Līdz 2017.gada _______________________ izsolāmās kustamās mantas nosolītājam jāpārskaita 
_____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
Alsungas novada dome , Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas novads, Reģ. Nr. 90000036596, A/S SEB banka ,konts Nr. 
LV78UNLA0011012130623, kods UNLALV2X 
 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs     _______________ 

 
 
Protokolists        _______________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.5 
Alsungas novada dome 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRS 
 

kustamās mantas – autobuss pasažieru ISUZU TURQUOISE izsolei 2017.gada._____. … . 
Izsoles 
dalībnieka 
kārtas 
numurs 
 

Izsoles dalībnieka 
vārds, uzvārds vai 
nosaukums 
 

Izsoles 
dalībnieka 
personas kods 
vai reģistrācijas 
numurs 
 

Izsoles 
dalībnieka 
dzīvesvietas vai 
juridiskā adrese 
 

Iesniegtie  
dokumenti 

Paraksts par 
reģistrācijas 
apliecības 
saņemšanu 
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

   ALSUNGAS NOVADS 

IZSOLES  KOMISIJA 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils iela 1,Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, e-pasts dome@alsunga.lv 

Banka AS SEB BANKA Kuldīgas nodaļa,  
kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

  

SĒDES PROTOKOLS 

Alsungā 

2017.gada ___________________        Nr. 

Izsoles laiks un vieta – 2017. gada 27.aprīlis plkst.14.30, Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas novads; 

Izsoli organizē: Alsungas  novada domes  izsoles komisija 

Alsungas  novada domes  kustamās mantas – pasažieru autobuss, valsts reģistrācijas Nr. GN4324 
Izsoles dalībnieki:  
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr….. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr. …. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr….. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr. …. 
 
Izsoli vada                         Aivars Sokolovskis 
Izsoli protokolē               __________________   
Izsolē piedalās komisijas locekļi   __________________ 
      __________________ 
      __________________ 
      __________________ 
                                    __________________ 
Citas personas     __________________ 
      __________________ 
Izsoli atklāj izsoles vadītājs.  
Izsolīts tiek autobuss pasažieru, valsts reģistrācijas Nr . GN4324 
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – 9800.00 00 (Deviņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi) tajā 
skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) 
Izsoles solis -50.00 euro. 
 



Izsoles gaita ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Izsolē piedāvātā augstākā cena 
____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka, kurš par kustamo mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, 
juridiskās personas nosaukums 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
reģistrācijas kartītes nr._____ 
 
Pircējam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2017.gada _______________, jāpārskaita izsoles 
komisijas norādītajā kontā vai norēķinu kasē 
_____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Pircējs apņemas nomaksāt pirkuma summu 7 (septiņu)  dienu laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2017.gada 
___________________ Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi. 
 
Izsoles dalībnieku saraksts un viņu nosolītās cenas: 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
Izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,  
 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs     ________________ 
Komisijas locekļi:  
                                                                                                 _______________ 
                                                                 

                                                                                                _______________ 

 
        ________________ 
 
                   ________________ 
 
        ________________ 



Protokoliste                                                                _______________  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr. 2 
Pie Alsungas novada domes 

 23.03.2017. sēdes protokollēmuma Nr.4#2 
 
 

VW Transporter 
  IZSOLES NOTEIKUMI 

Atbilstoši likuma 
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 10. pantam 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Vieglais „VW Transporter”, turpmāk tekstā – Automašīna, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka 
kārtību, kādā organizējama Automašīnas izsole, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam. 
1.2. Automašīnas atsavināšanas veids – izsole ar augšupejošu soli. 
1.3. Izsoli organizē Alsungas novada domes iepirkumu, izsoles un konkursu, pamatlīdzekļu novērtēšanas un 
norakstīšanas komisija , turpmāk tekstā – komisija. 
1.4. Automašīnas izsole notiek Alsungas novada domē Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā 2017. gada 27. aprīlis 
plkst. 15.00 
1.5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Automašīnas nosacītās cenas, t.i., 350.00 euro (Trīsdesmit pieci  euro ), tajā 
skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) kas jāieskaita Alsungas novada domes kontā 
Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X. 
Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā. 
1.6. Reģistrācijas nauda – euro 7,00 (septiņi euro), ko var samaksāt Noteikumu 1.5. punktā noteiktajā kārtībā. 
1.7. Izsoles solis – euro 50,00 (piecdesmit euro) . 
1.8. Sludinājums par Automašīnas izsoli publicējami laikrakstā „Kurzemnieks” un internetā www.alsunga.lv. 
1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome. 
 

2. Automašīnas raksturojums 
 

2.1. Automašīnas marka – „VW Transporter”, valsts reģistrācijas Nr. HD3783, šasijas Nr.WV2ZZZ70ZTH032971,  
krāsa – balta , izgatavota 1995. gadā, odometra rādījums –425667 km, tips – vieglais . Automašīnas papildus 
aprīkojums –  sakabes āķis, lūka, magnetola. Automašīna aprīkota ar benzīna dzinēju. Tehniskās apskates derīguma 
termiņš : nav. 



2.2. Automašīna ir Alsungas novada domes īpašums saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. 
HD3783 
2.3. Automašīnai netiek noteikts garantijas termiņš. 
2.4. Automašīnu var apskatīt Alsungas novada domē, Pils ielā 1, Alsungā, no 10.00 līdz 16.00, apskates laiku 
piesakot pa tālruni 26019470. 
2.5. Automašīnas sākumcena – 350.00 (Trīs simti piecdesmit euro un 00 centi) tajā skaitā pievienotās vērtības 
nodoklis (21%). 
 

3. Izsoles noteikumi 
 

3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā automašīnu, un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos 
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 
3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2017. gada 27. aprīlim plkst. 15.00 jāreģistrējas Alsungas novada 
domē jāiesniedz  pieteikums  dalībai izsolē ( pielikums Nr.2)  un šādi dokumenti: 
3.2.1. juridiskai personai: 
3.2.1.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija; 
3.2.1.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija; 
3.2.1.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas 
likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 
3.2.2. fiziskai personai: 
3.2.2.1. pases kopija; 
3.3. Jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu. 
3.4. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2. punkta un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku 
reģistrācijas lapā ( pielikums Nr.5), kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai -nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par 
šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz 
reģistrācijas apliecību  
( pielikums Nr.3). 
3.5. Persona netiek reģistrēta, ja: 
3.5.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus; 
3.5.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 
3.5.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta. 

4. Izsoles process 
 

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem, un 
kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības. 
4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks. 
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek 
uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem 
komisijas lēmumiem: 
4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam; 
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek. 
4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda 
netiek atmaksāta. 
4.5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1. punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt 
Automašīnas pirkuma cenu, un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma cenu. Dalībnieks, kas 
neapstiprina gatavību iegādāties Automašīnu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē. 
4.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma 
naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. 
4.7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties 
atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2. punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 
4.8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē. 



4.9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību. 
4.10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka 
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka 
reģistrācijas numuram. 
4.11. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku 
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 
4.12. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku 
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 
4.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, 
pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, 
kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 
4.14. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Automašīnu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles 
soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 
4.15. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 
4.16. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmās Automašīnas 
sākotnējo cenu un jautā: „Kurš sola vairāk?”. 
4.17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo 
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles 
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena 
Automašīna ir pārdota personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena 
tiek ierakstīti protokolā. 
4.18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Automašīnas tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, 
ka viņš palielina solīto Automašīnas cenu par noteikto izsoles soli. 
4.19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja 
pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, 
sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. 
Dalībnieki velk lozes, atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par 
pirmo solītāju. 
4.20. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles 
protokolā savu pēdējo solīto cenu. 
4.21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas 
komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību 
nosolītajai cenai. 
4.22. Izsoles dalībnieks, kurš Automašīnu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās 
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās Automašīnas. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku 
saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši 
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, 
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5. punktiem. 
4.23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Automašīnu, saņem izziņu( pielikums 
Nr.4) par izsolē iegūto Automašīnu. Izziņā norādīta nosolītās Automašīnas cena un samaksas kārtība. 
4.24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši automašīnu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 (piecu) darba dienu laikā. 
Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

 
5. Samaksas kārtība 

 
5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu, jāsamaksā līdz 2017. gada 5.maijam. 
5.2. Ja nosolītājs līdz 2017. gada 5.maijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par 
to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Automašīnu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, 
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Automašīnu pārsolītajam pircējam 
par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no 
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Automašīnas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja 
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja 
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas 
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā. 



5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Automašīnu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma 
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un 
Alsungas novada dome lemj par atkārtotu izsoli. 

 
 
 

6. Nenotikusi izsole 
 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas; 
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

 
7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un 
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas. 
7.2. Pirkuma līgumu (pielikums Nr.6) paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas domē. 

 
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

 
8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alsungas novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 
(piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas. 
8.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos 
noteiktie termiņi. 
 
 
Alsungas novada domes priekšsēdētājs                                           Aivars Sokolovskis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pirkuma līgums 
 

Alsungā 2017. gada.__. 
 
Alsungas novada dome, turpmāk tekstā saukta - Pārdevējs, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un 
domes Nolikumu rīkojas tās priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, un ______, personas kods ______, deklarētā adrese 
______, ______, turpmāk tekstā Pircējs, kuru vārdā,  pamatojoties uz Alsungas novada domes 2017.gada ----…. , 
lēmumu „Par vieglā transportlīdzekļa  „VW Transporter””, atsavināšanu” (protokols Nr. ---. § ---.) un 2017 gada -------- 
lēmumu „Par vieglā transportlīdzekļa„VW Transporter”izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. ---, § ---), 
savstarpēji vienojas un noslēdz šo Līgumu par tālā norādīto: 
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod 1995. gadā izgatavotu vieglo „VW Transporter”  ar valsts reģistrācijas Nr. HD 
3783, šasijas Nr. WV2ZZZ70ZTH032971, balti zaļa krāsā , odometra rādījums 425667 km, turpmāk tekstā 
Automašīna. 
1.2. Pārdevējs garantē, ka Automašīna nav atsavināta, nav ieķīlāta, nav apgrūtināta ar parādiem un saistībām un par 
to nav tiesas strīdu. 
1.3. Pārdevējs garantē, ka Automašīna ir tā īpašums, ko apliecina transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība Nr. 
HD3783, un tam ir tiesības slēgt šādu līgumu. 
1.4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī Pircējam ir zināms Automašīnas stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies un pret to šai 
sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.5. Īpašuma tiesības uz Automašīnu Pircējam pāriet ar šī līguma noslēgšanas brīdi. 

 
2. Samaksas noteikumi 

 
2.1. Pamatojoties uz 2017. gada ---.----- izsoles rezultātiem (saskaņā ar 2017.gada ----.---- Alsungas novada domes 
izsoles komisijas protokolu Nr. ---- un Alsungas novada domes 2017. gada -----.------ lēmumu „Par vieglā 
transportlīdzekļa  „VW Transporter”, izsoles rezultātu apstiprināšanu”, protokols Nr. ---, § ---) cena par Automašīnu ir -
---.00 euro ________________________ euro ), t.sk., PVN 21 %. 
2.2. Līdzēji Automašīnas cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels 
nekādas pretenzijas par to otram līdzējam. 
2.3. Pārdevējs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka līdz šī Līguma parakstīšanai Pircējs ir samaksājis Pārdevējam visu 
Automašīnas pārdošanas cenu. 
2.4. Automašīnas pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz Pircējs. 

 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

 
3.1. Pārdevējs no savas puses apņemas: 
3.1.1. nodot Pircējam Automašīnu, tās atslēgas un dokumentāciju (izņemot KASKO un obligāto civiltiesisko 
apdrošināšanu) 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas; 
3.1.2. nodrošināt visas darbības, kas atkarīgas tikai no Pārdevēja, lai Automašīnu pārreģistrētu uz Pircēja vārda. 
3.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja pēc šī līguma noslēgšanas automašīnai tiek konstatēti jebkādi defekti (t.sk. apslēpti 
trūkumi). 



3.3. Pircējs no savas puses apņemas: 
3.3.1. pieņemt no Pārdevēja automašīnu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
3.3.2. pārreģistrēt Automašīnu uz sava vārda nedēļas laikā no  Automašīnas nodošanas dienas (pieņemšanas – 
nodošanas akta datums). 
3.4. Saņemot Automašīnu Pircējs veic to apskati un paraksta pieņemšanas- nodošanas aktu. 

 
4. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas kārtība 

 
4.1. Automašīnas nodošana un pieņemšana notiek Pārdevēja norādītajā vietā abu līdzēju pilnvaroto personu 
klātbūtnē 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. Par to tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas 
akts. 

 
 

5. Nobeiguma noteikumi 
 

5.1. Visus strīdus, kas pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja 
puses 14 (četrpadsmit) dienu laikā nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā, 
atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. 
5.2. Visi grozījumi un papildus vienošanās pie šī Līguma stājas spēkā pēc to noformēšanas rakstveidā un abpusējas 
parakstīšanas brīža, tādējādi kļūstot par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
5.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. 
5.4. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pircējam, bet viens-Pārdevējam. Visiem Līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
 

6. Līdzēju rekvizīti un paraksti 
 

Pārdevējs                                                                                                Pircējs 
 
Alsungas novada dome                                                     ___________ 
Pils iela 1, Alsunga,                                                            
 Alsungas novads, LV-3306                                               
Reģ. Nr. 90000036596                                                      
 A/S SEB banka                                                   
Konts Nr. LV78UNLA0011012130623             
 
 
_______________________                                 _________________________ 

(A.Sokolovskis)                                                          (-------) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums 
2017. gada ___.___ 

                                                                                                             Pirkuma līgumam 
 
 

AUTOMAŠĪNAS 
pieņemšanas - nodošanas Akts 

 
Alsungā, 2017. gada __.___ 
 
Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596, tās priekšsēdētāja Aivara Sokolovska 
personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – Pārdevējs, no vienas puses, un _____, 
personas kods _____, kurš rīkojas uz brīvas gribas izpauduma pamata, turpmāk tekstā saukts – Pircējs, no otras 
puses, abi kopā saukti – Puses, saskaņā ar 2017.gada ____.____a noslēgtā Pirkuma līguma 2.3 punktam, sastādīju 
šādu aktu, turpmāk tekstā “Akts”: 
1. Puses apliecina, ka Pārdevējs ir pārdevis un nodevis īpašumā un Pircējs nopircis un 
pieņēmis īpašumā no Pārdevēja vienu (1) vieglo transportlīdzekli „VW Transporter” (valsts reģistrācijas Nr. HD3783), 
turpmāk – automašīna, ar sekojošu specifikāciju: 
 

Specifikācija un tehniskie parametri 
 

1.  Valsts reģistrācijas numurs  HD3783 
2.  Šasijas numurs  WV2ZZZ70ZTH032971 
3.  Krāsa  Balts zaļš 
4.  Izlaiduma gads  1995 
5.  Motors  Benzīns 
6.  Pasažieru vietu skaits  9 
7.  Ātrumkārba  Mehāniskā 
8.  Stūres mehānisms  Mehāniskā 
9.  Degvielas veids  Benzīns 
10.  Papildaprīkojums. Lūka, manuālā kārba, sakabes āķis 
11.  Nobraukums  425667 
 
2. Kopā ar automašīnu Pārdevējs nodod īpašumā un Pircējs pieņem īpašumā visu automašīnas tehnisko 
dokumentāciju, tajā skaitā, 1 (vienu) transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību Nr. HD3783 
3. Pircējs ir veicis samaksu par automašīnu saskaņā ar Pārdevējam iesniegtiem maksājuma uzdevumiem  Nr….. no  
........2017. 
4. Pārdevējs ir saņēmis samaksu par automašīnu ________ (________ euro un 00 centi), tajā skaitā pievienotās 
vērtības nodoklis (21%) un tam šajā sakarā nav un turpmāk nebūs pretenzijas pret Pircēju. 
5. Ar šo Aktu Pircējs apstiprina, ka Pārdevēja pārdotās automašīnas tehniskais stāvoklis, aprīkojums un kvalitāte 
atbilst Pircēja prasībām. Pircējam nav pretenziju pret Pārdevēju šajā jautājumā. 



6. Akts ir sastādīts uz vienas lapas, divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridisks spēks. Katra puse saņem pa 
vienam eksemplāram. 
 
 
 
 
 
7. Pircējs un Pārdevējs piekrīt visiem Akta noteikumiem un apstiprina, to parakstot. 
 
 
Automašīnu nodeva:                                                       Automašīnu pieņēma: 
Alsungas novada dome                                                      
Pils iela 1, Alsunga,                                                            
 Alsungas novads, LV-3306                                               
Reģ. Nr. 90000036596                                                       
A/S SEB banka                                                   
Konts Nr. LV78UNLA0011012130623             
 
 
_______________________                                 _________________________ 

(A.Sokolovskis)                                                          (………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.2 

PIETEIKUMS  DALĪBAI IZSOLĒ 

„VW Transporter” 

(datums) 

 

Pretendents 

 

______________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums) 

 

______________________________________________________________________ 

(personas kods, reģistrācijas nr.) 

 

______________________________________________________________________ 

(deklarētā adrese, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese) 

 

______________________________________________________________________ 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________________________________ 

(bankas nosaukums, bankas konta numurs) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1. PIESAKA DALĪBU IZSOLĒ – autobuss pasažieru  pirkumam; 



2. pirms dalības izsolē ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc līguma noslēgšanas 
neizvirzīs pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu; 

3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot; 

4. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiks atzīts 
par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai; 

5. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

      

    

 

Pielikumā: (atzīmēt iesniegtos dokumentus) 

� pases kopija (fiziskām personām) 

� reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa no kompetentas iestādes, kas apliecina reģistrācijas 
faktu 

� nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija 

� Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par Pretendenta amatpersonas pārstāvības tiesībām 
(juridiskām personām) 

� dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu 

� pilnvarojums pārstāvēt personu, ja personu pārstāv cita persona, kuras pārstāvības tiesības 
neizriet no Uzņēmumu reģistra izziņas (juridiskām personām) vai fiziskas personas 
pārstāvis.  

 

 

____________________________________ 

       (paraksts; paraksta atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3 

 

IZSOLES DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.__________ 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(izsoles dalībnieks- juridiskā persona vai fiziskā persona, viņas pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds) 
 
___________________________________________________________________________ 

(adrese, tālruņa numurs) 
 

iesniedzis pieteikumu izsolei, izsoles noteikumos norādītos dokumentus, nomaksājis reģistrācijas nodevu Ls 7,00 
(septiņi euro un 00 centi) un drošības naudu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītās cenas.    
 Ar šo arī apliecinu, ka pilnīgi piekrītu izsoles noteikumiem. 
 
 
Izsoles dalībnieks  
 
___________________________           ____________________ 
                                                (vārds, uzvārds)                             (paraksts) 
 
Apliecība izdota  2017.gada  ____._____________________ 
  
  
Izsoles komisijas sekretāre  
 
 
________________________           _________________ 
                                                (vārds, uzvārds)                             (paraksts) 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

Pielikums Nr.4 
 

 
Alsungas novada dome 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
 

IZZIŅA 
norēķinam par izsolē iegūto kustamo mantu 

 
Izsoles dalībnieka, izsolāmās kustamās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, vai nosaukums 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
adrese un tālruņa numurs ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
izsolē, kas notika 2017.gada ________________, Pils  ielā 1, Alsungā, Alsungas  novads, nosolīja  kustamo mantu – 
vieglo transportlīdzekli  „VW Transporter”, valsts reģistrācijas Nr. HD3783, par summu 
_____________________________________________________________________ 
(summa cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Līdz 2017.gada _______________________ izsolāmās kustamās mantas nosolītājam jāpārskaita 
_____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
Alsungas novada dome , Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas novads, Reģ. Nr. 90000036596, A/S SEB banka ,konts Nr. 
LV78UNLA0011012130623, kods UNLALV2X 
 

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs     _______________ 

 
 
Protokolists        _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pielikums Nr.5 
Alsungas novada dome 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 
 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRS 
 

kustamās mantas – vieglo transportlīdzekli „VW Transporter” 2017. gada 27. aprīlis 
 
Izsoles 
dalībnieka 
kārtas 
numurs 
 

Izsoles dalībnieka 
vārds, uzvārds vai 
nosaukums 
 

Izsoles 
dalībnieka 
personas kods 
vai reģistrācijas 
numurs 
 

Izsoles 
dalībnieka 
dzīvesvietas vai 
juridiskā adrese 
 

Iesniegtie  
dokumenti 

Paraksts par 
reģistrācijas 
apliecības 
saņemšanu 
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

 
 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

   ALSUNGAS NOVADS 

IZSOLES  KOMISIJA 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils iela 1,Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, e-pasts dome@alsunga.lv 

Banka AS SEB BANKA Kuldīgas nodaļa,  
kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

  

SĒDES PROTOKOLS 

Alsungā 

2017.gada ___________________        Nr. 

Izsoles laiks un vieta – 2017. gada 27.aprīlis plkst.15.00, Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas novads; 

Izsoli organizē: Alsungas  novada domes  izsoles komisija 

Alsungas  novada domes  kustamās mantas – vieglo transportlīdzekli, valsts reģistrācijas Nr. HD3783 
Izsoles dalībnieki:  
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr….. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr. …. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr….. 
____________________________________________________, reģistrācijas kartītes Nr. …. 
 
Izsoli vada                         Aivars Sokolovskis 
Izsoli protokolē               __________________   
Izsolē piedalās komisijas locekļi   __________________ 
      __________________ 
      __________________ 
      __________________ 
                                    __________________ 
Citas personas     __________________ 
      __________________ 
Izsoli atklāj izsoles vadītājs.  
Izsolīts tiek autobuss pasažieru, valsts reģistrācijas Nr . HD3783 
Izsolāmās kustamās mantas izsoles sākumcena – 350.00 00 (Trīs simti piecesmit euro un 00 centi) tajā skaitā 
pievienotās vērtības nodoklis (21%) 
Izsoles solis -50.00 euro. 
 
Izsoles gaita ____________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Izsolē piedāvātā augstākā cena 
____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka, kurš par kustamo mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, 
juridiskās personas nosaukums 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
reģistrācijas kartītes nr._____ 
 
Pircējam 7 (septiņu) dienu laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2017.gada _______________, jāpārskaita izsoles 
komisijas norādītajā kontā vai norēķinu kasē 
_____________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 
_____________________________________________________________________ 
Pircējs apņemas nomaksāt pirkuma summu 7 (septiņu)  dienu laikā no izsoles dienas, tas ir, līdz 2017.gada 
___________________ Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi. 
 
Izsoles dalībnieku saraksts un viņu nosolītās cenas: 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
Izsoles dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu,  
 
______________________ Nr._______, summa Ls______   __________ 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs     ________________ 
Komisijas locekļi:  
                                                                                                 _______________ 
                                                                 

                                                                                                _______________ 

 
        ________________ 
 
                   ________________ 
 
        ________________ 
Protokoliste                                                                _______________  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pielikums Nr.3 
Pie Alsungas novada domes  

23.03.2017.sēdes protokollēmuma Nr.4# 
 

APSTIPRINĀTS  

ar Alsungas novada domes  

2017. gada 23. marta 

sēdes protokollēmumu Nr.4 

 

ALSUNGAS NOVADA 2017. GADA 

PROJEKTU KONKURSA “MĒS ALSUNGAI! 2017” 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 
2017.gada pamatbudžeta. 

1.3. Pieejamais projektu “Mēs Alsungai! 2017” 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 27.03.2017. līdz 28.04.2017.(ieskaitot) plkst.15.00 vai sūtot pa 
pastu – līdz 26.04.2017. (pasta zīmogs). 

1.6. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks:  līdz 30.09.2017., projektu realizēšanas termiņš netiek pagarināts. 

1.7. Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: 27.10.2017. 

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 iedzīvotāju izglītošanos, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

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 sabiedrību izglītojošiem pasākumiem, nozīmīgām 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), 
publiskiem pasākumiem, kas vērsti uz iedzīvotāju izglītošanu. 

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; 

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

3.6.8. individuālām apmācībām; 

3.6.9. 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.  

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! 2017” 

 

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 

 

2017.g. 

 

 

 

Projekta nosaukums: 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

(aizpilda domes darbinieks) 

Pieteikuma nr.  

Saņemšanas dat.  

Darbinieka paraksts, 

atšifr. 

 

 

 

 

 



 

Ar šo veidlapu Jūs piesakāties projektu konkursam “Mēs-Alsungai! 2017”.  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 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

* līdzfinansējuma avots 

 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupas vadītāja (kontaktpersonas)  

          vārds, uzvārds             Paraksts                Datums 

              

________________________________________________________________________ 

 

Grupas dalībnieka vārds, uzvārds             Paraksts                Datums              

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


