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Protokols  
Alsungas novadā 

2016.gada 25.februārī                                                                                                                              Nr.2         

Darba kārtībā: 

1. Par deleģēšanas lēmumu biedrībai “Etniskais kultūras centrs “Suiti”. 
Par deleģēšanas līguma Nr.32-2016 apstiprināšanu. 

2. Par  kalkulāciju pašizmaksas aprēķinam ēdināšanai Alsungas vidusskolā. 
3. Par nosacītās cenas apstiprināšanu apbūvētam zemes gabalam “Mežniecība” Almālē, Alsungas novadā. 

Nekustamā īpašuma “Mežniecība” Almālē, Alsungas  novadā izsoles noteikumi. 
4. Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu ar pirmpirkuma tiesīgo personu apbūvētam zemes gabalam 

Ēdoles ielā 17. 
5. Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..]. 
6. Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..]. 

7. Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..]. 

8. Par zemes vienības atdalīšanu [..]. 

9. Par zemes vienības atdalīšanu [..]. 

10. Par zemes vienības atdalīšanu [..]. 

11. Par zemes gabala atdali no nekustamā īpašuma [..]. 

12. Par uzņemšanu rindā uz apdzīvojamās platības iedali. Dzīvojamās platības iedale. 

13. Par izmaiņām novada Bāriņtiesas sastāvā. 

14. Deputātes Z. Vanagas iesnieguma izskatīšana. 

15. Par Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2020.gadam. 
16. Par Alsungas novada Video konkursa “Kāpēc mācīties Alsungas skolā?” Nolikuma apstiprināšanu 

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

novadā” projekta apstiprināšanu. 

PAR-6 
Novada domes  sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst. 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,D.Martinova, G.Rozentāls, 
I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradušies deputāti:, 
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, nekustamā īpašuma speciāliste S. Kreičmane,  
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A. Sokolovskis. 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V. Zingberga. 
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1.# 

Par deleģēšanas lēmumu biedrībai “Etniskais kultūras centrs “Suiti” 

A. Sokolovskis 

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta, noteikumiem, viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. 
 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 7.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem, 15.pantā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta likumos un Ministru kabineta noteikumos un šī 
likuma 15.panta paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības. Likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldības var 
deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai, bet pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un 
ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas  likums. 
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta pirmās daļas noteikumiem, publiska persona- pašvaldība 
var deleģēt pārvaldes uzdevumus, kuru izpilde ietilpst tās kompetencē, savukārt Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
40.panta pirmās daļas noteikumi nosaka, ka  publiska persona- pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai 
publiskai personai (pilnvarotai personai) pārvaldes uzdevumu, ja  pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt 
efektīvāk. 
 Biedrība „Etniskais kultūras centrs „Suiti””, reģistrācijas Nr. 40008064940, ir reģistrēta Biedrību un 
nodibinājumu reģistrā 04.04.2006., un tās darbības mērķis ir sekmēt suitu novada kā etniskās kopienas apzināšanu 
un suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. 2008.gada 8. novembrī Finanšu ministrija ir pieņēmusi 
lēmumuNr.278 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Etniskās kultūras centrs „Suiti””, 
kurā noteikts, ka biedrībai kā viens no sabiedriskā labuma darbības veidiem ir kultūras veicināšana. Līdz ar to ir 
biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” var efektīvāk veikt no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas- sekmēt tradicionālo kultūras vērtību. Biedrība “ Etniskais 
Kultūras centrs” Suiti “”darbojas visā suitu kopienas teritorijā Alsungas, Kuldīgas, Ventspils novados ar vislielāko 
kapacitāti un pieredzi no nevalstiskajām organizācijām, kultūras vērtību apzināšanā, saglabāšanā, popularizēšanā. 
 Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta pirmo un otro daļu , 
15.panta pirmās daļas 5 .punktu un 15.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu un 
41.panta pirmo daļu, un novada domes apvienoto komiteju 18.02.2016. sēdes atzinumu, 

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

1. Slēgt pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu starp Alsungas novada domi un Biedrību  Etniskais kultūras 
centrs “ Suiti “ reģistrācijas Nr. 4008064940  par no likuma  “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas-sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, 
izrietošā pārvaldes uzdevuma veikšanu, piešķirot valsts budžeta programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas 
pašvaldības pasākumiem” 2016. gadā Alsungas novada domei paredzēto finansējumu pašvaldības 
pasākuma “Suitu kultūrtelpas nodrošināšana“  īstenošanai 10000  euro  apmērā. 

2. Apstiprināt pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma projektu. 
3. Noteikt, ka Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgums tiek noslēgts uz laika periodu līdz 2016. gada 31. 

decembrim. 
4. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu parakstīt Alsungas novada domes priekšsēdētājam Aivaram  

Sokolovskim. 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                               Deleģēšanas līgums Nr.32-2016 
 
Alsungā,                                2016.gada  25.februārīī 
 
           Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr.90000036596 (turpmāk tekstā-Pašvaldība), priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska personā, kurš darbojas pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, turpmāk tekstā- Pašvaldība, un 
            biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti””, reģistrācijas Nr.40008064940 (turpmāk tekstā – Biedrība),  
valdes priekšsēdētājas Daces Martinovas personā, kura darbojas uz Biedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – 
Biedrība, bet abi kopā turpmāk - Puses, 
          pamatojoties uz Alsungas novada domes 2016. gada 25.februāra   sēdes  protokollēmumu Nr.2#1, noslēdz šo 
deleģēšanas līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) par sekojošo: 
 1. Līguma priekšmets - deleģētais pārvaldes uzdevums. 
1.1. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punkta noteikumiem, viena no Pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu, savukārt iepriekšminētā likuma 15.panta ceturtās 
daļas noteikumi paredz, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldības var deleģēt citai 
publiskai personai, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma noteikumus, Pašvaldība deleģē Biedrībai un Biedrība 
apņemas Līguma noteiktajā kārtībā realizēt  likumā „Par valsts budžetu 2016. gadam” 13. pielikumā noteikto 
uzdevumu- pašvaldības pasākuma „Suitu kultūrtelpas nodrošināšana” . 
1.2. Biedrība apņemas ar saviem materiālajiem un cilvēku resursiem veikt šī līguma 1.1. punktā deleģētā valsts 
pārvaldes uzdevuma (turpmāk tekstā - deleģētais uzdevums) izpildi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Darba 
likumu un pasākumu plānu „2016.gadā ,,Plānotie   projekti’’ ,  un pasākumu plānu „2016.gadā ,,Plānotie biedrības 
organizētie pasākumi Suitu kultūrtelpas nodrošināšanai”, kas ir pievienots šim Līgumam kā pielikums Nr.1.  Šie 
pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 
1.3.   Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.panta 2.punktam, deleģējot pārvaldes uzdevumu ar līgumu, 
attiecībā uz konkrētā uzdevuma izpildi pilnvarotā persona- biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti” atrodas tās 
iestādes, kura slēdz līgumu– Alsungas novada domes-padotībā. 
 2. Deleģētā uzdevuma izpildes novērtējuma kritēriji. 
2.1. Deleģētā uzdevuma izpilde tiek vērtēta pēc Biedrības darbības un deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības šī 
Līguma noteikumiem un spēkā esošo LR normatīvo aktu prasību ievērošanas, tajā skaitā sasniedzamo minimālo 
rezultatīvo rādītāju izpildes, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Alsungas novada 
domes 03.02.2016. savstarpēji noslēgto „Vienošanās  Nr.5-26/MPP/2016-029 par mērķdotācijas pašvaldības 
pasākumiem piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību”. 

2.1.1. Minimālo rezultatīvo rādītāju izpildes rezultāts ir Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāna 2014.-
2018 gadam realizēšana 2016.gadā, tai skaitā: 
2.1.1.1. nodrošināta suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un tālāknodošana interešu  un 
mūžizglītības līmenī; 
2.1.1.2. veikti pasākumi  suitu izzūdošo un apdraudēto tradīciju vai to elementu atjaunošanā, apguvē, 
tālāknodošanā un popularizēšanā; 
2.1.1.3. veikta  suitu kultūras mantojuma apzināšana, izpēte un popularizēšana; 
 
       Minimālais rezultāts ir sasniegts, ja attiecīgajā pārskata periodā ir izpildīts vismaz viens no katra punktos 
2.1.1.1  līdz 2.1.1.3. minētajiem pasākumiem, tie savstarpēji neatkārtojas,  kā arī  tie atbilst pielikumā Nr. 1.  
paredzētajiem pasākumiem. 

2.2. Ja deleģētā uzdevuma izpilde neatbilst līguma noteikumiem, Pašvaldības amatpersona rakstveidā norāda, kādi 
trūkumi jānovērš un kādos termiņos tas jāveic. 
 3. Deleģētā uzdevuma izpildes termiņš.  
3.1. Deleģētā uzdevuma izpildes termiņš ir 2016. gada 31.decembris. 
 4. Finansējums un savstarpējo norēķinu kārtība. 
4.1. Deleģētā uzdevuma nodrošināšanai Pašvaldība pārskaita Biedrībai finansējumu EUR 10 000.00 (desmit tūkstoši 
eiro un 00 centi) apmērā (tai skaitā visi attiecināmie nodokļi), kas piešķirts, pamatojoties uz likuma „Par valsts 
budžetu 2016. gadam” 13. pielikumu pašvaldības pasākumam „Suitu kultūrtelpas nodrošināšana” un Pašvaldībai ir 
ieskaitīts norēķinu kontā saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Alsungas novada 
domes 03.02.2016. savstarpēji noslēgto „Vienošanās Nr.5-26/MPP/2016-029 par mērķdotācijas pašvaldības 
pasākumiem piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību”  



4.2. Līguma 4.1. punktā noteikto finansējumu Pašvaldība ieskaita Biedrības kontā, sadalot to sākot ar 2016.gada 
februāra  mēnesi šādos termiņos -kā avansa maksājumus. 

4.2.1. Piecu darba dienu laikā pēc Pašvaldības un Biedrības savstarpējā līguma parakstīšanas  par laika 
posmu no līguma parakstīšanas dienas līdz 2016.gada 31.martam EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti  
eiro un 00 centi) apmērā, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi (pārskats jāiesniedz līdz 2016.gada 10.aprīlim-
deleģēšanas līguma 5. punkts). 
4.2.2. Līdz 2016.gada 20.aprīlim par laika posmu no 2016.gada 1.aprīļa līdz 2016.gada 30.jūnijam EUR 
2500.00 (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) apmērā, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi (pārskats 
jāiesniedz līdz 2016.gada 10.jūlijam) 
4.2.3. Līdz 2016.gada 20.jūlijam par laika posmu no 2016.gada 1.jūlija līdz 2016.gada 30.septembrim EUR 
2500.00 (divi  tūkstoši  pieci simti eiro un 00 centi) apmērā, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi (pārskats  
jāiesniedz līdz 2016.gada 10.oktobrim) 
4.2.4. Līdz 2016.gada 20.oktobrim par laika posmu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim 
Euro 2500.00 (Divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) apmērā, tai skaitā visi attiecināmie nodokļi ( pārskats 
jāiesniedz līdz 2017.gada 10.janvārim.) 

4.3. Pašvaldība veic 4.2. punktā paredzētos maksājumus, ja biedrība pilda ar Līgumu uzņemtās saistības un 
Biedrības iesniegtie pārskati par finanšu resursu izlietojumu iepriekšējā periodā ir Pašvaldības akceptēti. 
            5. Pārskatu un ziņojumu iesniegšanas kārtība. 
5.1. Biedrības pienākums ir līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 10.datumam iesniegt Pašvaldībai pārskatu 
par saņemto finanšu resursu izlietojumu atbilstoši VARAM  03.02.2016 vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-029 
2.pielikumam, pieņemšanas-nodošanas aktu(pēc 2. pielikuma formas) oriģinālus  par deleģētā uzdevuma izpildes 
gaitu, kā arī attaisnojošu dokumentu kopijas (līgumus un citus dokumentus ar pievienotiem apliecinājumiem par 
pasākumu norisi Suitu kultūrtelpas uzturēšanai, rēķinus un norēķinu kontu izdrukas vai maksājuma uzdevumus). 
5.2. Par laika posmu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 31.decembrim 5.1. punktā minētos dokumentus 
Biedrība Pašvaldībai iesniedz līdz 2017.gada 10.janvārim. 
 6. Līguma īpašie noteikumi. 
6.1. Parakstot šo līgumu Biedrība apliecina, ka ir informēta par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
un Alsungas novada domes 03.02.2016. savstarpēji noslēgto „Vienošanās Nr.5-26/MPP/2016-0219 par 
mērķdotācijas pašvaldības pasākumiem piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību” un ir 
iepazinusies ar  šī līguma noteikumiem attiecībā pret Pašvaldību. 
6.2. Saistībā ar „Vienošanās Nr.5-26/MPP/2016-029 par mērķdotācijas pašvaldības pasākumiem piešķirtā 
finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību” noteikumiem, Biedrības pienākums ir ievērot  noteiktos 
finansējuma saņēmēja pienākumus kādi Pašvaldībai tie iepriekšminētajā vienošanās ir paredzēti attiecībā pret Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, līdz ar to Biedrības pienākums ir pārskata datus un atskaites iesniegt 
Pašvaldībai tās noteiktajā termiņā un apjomā. 
6.3.Parakstot šo līgumu, biedrība apliecina, ka tās rīcībā ir visi nepieciešamie materiālie un cilvēku resursi  šā 
deleģēšanas uzdevuma izpildei. 
6.4.Saistībā ar līguma noteikumiem, nav paredzēts Pielikumā  Nr.1  iekļauto projektu līdzfinansējums no Pašvaldības 
budžeta, taču, ja līdzfinansējums ir nepieciešams, Biedrībai, pirms projekta iesniegšanas, ir jāsaskaņo 
līdzfinansējuma saņemšanas iespēja un tā apmērs ar Pašvaldību. 
 7. Biedrības darbības uzraudzības kārtība. 
7.1. Biedrība, veicot deleģēto uzdevumu, ir Pašvaldības pārraudzībā. 
7.2 Pašvaldība jebkurā brīdī ir tiesīga veikt deleģētā uzdevuma izpildes atbilstības novērtēšanu atbilstoši Līguma 
prasībām, iesniegtajiem pārskatiem un finanšu atskaitēm. 
7.3. Deleģētā uzdevuma uzraudzību no Pašvaldības puses veic domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis (turpmāk 
tekstā- amatpersona). 
7.4. Amatpersona pēc savas iniciatīvas veic deleģēta uzdevuma izpildes kontroli un, gadījumos, ja tiek konstatēta 
neatbilstība deleģēta uzdevuma Līguma prasībām, rakstveidā sniedz motivētus iebildumus Biedrībai un norāda 
termiņus trūkuma novēršanai, kā arī aptur turpmāku Pašvaldības maksājumu veikšanu līdz trūkumu pilnīgai 
novēršanai. 
7.5. Pašvaldība, lai pārliecinātos par deleģētā uzdevuma izpildes atbilstību Līguma noteikumiem, veicot pārbaudes, ir 
tiesīga pieaicināt ekspertus un citus speciālistus. 
7.6. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka līguma 1.1. deleģētā uzdevuma izpilde neatbilst šī līguma noteikumiem, 
Biedrība mēneša laikā atmaksā Pašvaldībai finansējumu par nepamatoti veiktajiem maksājumiem. 
7.7. Mantiskos zaudējumus, kas, saistībā ar deleģētā uzdevuma izpildi, ir nodarīts trešajai personai, atmaksā 
Biedrība. 
 8. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumi. 



8.1. Saistībā ar šī līguma izpildi, Pašvaldībai ir pienākums: 
8.1.1. deleģētā uzdevuma veikšanai, pārskaitīt Biedrībai paredzēto finansējumi šī līguma 4.2. punktā 
paredzētajā termiņā un apjomā, 
8.1.2. veikt Biedrības deleģētā uzdevuma izpildes kontroli atbilstoši līguma noteikumiem. 

8.2. Saistībā ar deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodošanu Biedrībai, Pašvaldībai ir tiesības: 
8.2.1. pieprasīt Biedrībai atskaites par deleģētā uzdevuma izpildes gaitu un pārskatus par finanšu izlietojumu 
šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos, 
8.2.2. pēc Biedrības ierosinājuma pārskatīt deleģētos uzdevumus, kas norādīti Līguma pielikumā Nr.1 un, 
pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, nepieciešamības gadījumā, veikt tajā izmaiņas, 

8.3. Biedrībai ir tiesības: 
8.3.1. saņemt deleģētā uzdevuma izpildei paredzēto finansējumu šī līguma 4.2. punktā paredzētajā apjomā 
un termiņā, 
8.3.2. saņemt no Pašvaldības deleģētā pasākuma veikšanai nepieciešamo informāciju. 

8.4. Saistībā ar līguma noteikumiem Biedrībai ir pienākums: 
8.4.1. izlietot saņemto Pašvaldības finansējumu tikai šī deleģētā uzdevuma veikšanai, 
8.4.2. ievērot Līguma noteikumus saistībā ar deleģētā uzdevuma izpildes  un finanšu izlietojuma kontroli, 
ievērojot šī līguma 6. sadaļas „Līguma īpašie noteikumi” nosacījumus, 
8.4.3. sniegt pašvaldībai visu nepieciešamo informāciju sakarā ar deleģētā uzdevuma izpildes gaitu un 
finanšu izlietojumu, 
8.4.4. veicot savu darbību deleģētā uzdevuma izpildei, stingri ievērot LR likumu un normatīvo aktu prasības 
un nest atbildību par likumu un normatīvo aktu prasību neievērošanu.  
8.4.5. Iesniegt pašvaldības attīstības nodaļai informāciju par plānotajiem pasākumiem Suitu kultūrtelpas 
uzturēšanai un to izpildes gaitu publicēšanai Alsungas novada domes mājas lapā „www,alsunga.lv” sadaļā 
„Biedrības”. 

 9.Līguma termiņi un līguma laušanas kārtība.    
9.1. Līgums stājās spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
9.2. Līguma beigu termiņš ir 2016. gada 31. decembris. 
9.3. Pašvaldība ir tiesīga lauzt līgumu, vienu mēnesi iepriekš par to rakstveidā paziņojot Biedrībai, ja Biedrība: 

9.3.1. pēc pašvaldības rakstveida brīdinājuma nenovērš un turpina Līguma noteikumu pārkāpuma veikšanu, 
9.3.2. rada šķēršļus Līguma uzraudzībai un kontrolei, 
9.3.3. nepilda deleģēto uzdevumu vai izlieto piešķirto finansējumu citiem mērķiem. 

9.4. Ja tiek lauzts līgums 9.3. punktā paredzēto apstākļu dēļ, Biedrībai ir jāatmaksā Pašvaldības izmaksātais 
finansējums: 
9.4.1 pilnā apmērā, ja līguma noteikumiem neatbilst un nav akceptēts neviens līdz Pašvaldības pieprasījumam par 
līdzekļu atmaksu veiktais pasākums atbilstoši šī līguma nosacījumiem, 
 9.4.2.daļēji- par neveikto vai pašvaldības neakceptēto summu pasākumu veikšanai atbilstoši šī līguma nosacījumiem 
- pēc Pašvaldības veiktajiem aprēķiniem Līguma laušanas brīdi.  
9.5. Gadījumos, ja Pašvaldība nepilda 8.1. punktā paredzētas saistības, Biedrība ir tiesīga vienpusēji lauzt līgumu, 
rakstveidā brīdinot Pašvaldību vienu mēnesi iepriekš. Līguma laušanas gadījumā, Biedrība, pēc Pašvaldības veiktās 
finanšu pārbaudes, atskaita Pašvaldībai Biedrības neizlietoto un neakceptēto  finansējumu 10 (desmit) darba dienu 
laikā. 
 10. Nepārvarama vara 
10.1. Par nepārvaramu varu tiek uzskatīts jebkurš apstāklis kas nav atkarīgs no pušu gribas, tieši attiecas uz līguma 
izpildi, un kuru nevarēja paredzēt šī līguma slēgšanas brīdī. 
10.2. Biedrībai vienas dienas laikā ir rakstveidā jāziņo Pašvaldībai par nepārvaramas varas apstākļiem un ir jāveic 
visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un zaudējumu novēršanai. 
 
 11. Vispārējie noteikumi 
11.1. Visus strīdus un domstarpības puses risina pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams savstarpēji rakstveidā vienoties, 
tad LR likumdošanā noteiktā kārtībā. 
11.2. Visi līguma grozījumi, pusēm savstarpēji vienojoties, ir noformējami rakstveidā, pievienojami līgumam un kļūst 
par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
11.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā 
pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ šī Līguma nosacījumus vispār. 
11.4. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Pielikums Nr.1 (biedrības EKC „Suiti„ plānotie pasākumi),Pielikums Nr.2 
(Pieņemšanas- nodošanas akts) un Pielikums Nr.3 (Vienošanās ar VARAM Nr. 5-26/MPP/2016-029   2.pielikums 
„Pārskats par mērķdotācijas pašvaldību pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu 2016.gadā”, kuros uzskaitīti 



Biedrības veicamie pienākumi saistībā ar deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu un pārskats par deleģētā 
uzdevuma izpildes gaitu un finanšu izlietojumu ar pieņemšanas- nodošanas aktu. 
11.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros pa vienam katrai līgumslēdzēju pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir 
vienāds juridiskais spēks.  
 
Pašvaldība     Biedrība 
Alsungas novada dome    Biedrība „Etniskās kultūras centrs ”Suiti”” 
Reģ. Nr.90000036596    Reģ. Nr. 40008064940 
Pils ielā 1, Alsunga, Alsungas novads,  Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads, 
LV-3306     LV-3306 
Valsts kase     Valsts kase 
Kods:  TRELLV22    Kods: TRELLV22 
Konts: LV07TREL9802246003000  Konts: LV23TREL9165550002000    

 
_______________________   ___________________________ 
Aivars Sokolovskis    Dace Martinova 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. pielikums 
Deleleģēšanas līguma Nr. 32-2016   

Plānotie pasākumi    
 

Biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” (turpmāk – biedrība) slēdzot deleģēšanas līgumu ar Alsungas novada domi 
par mērķdotācijas apgūšanu, apņemas nodrošināt sekojošus pasākuma rezultātus (Alsungas novada domes 
vienošanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 1.3.punkts): 

Vienošanās līguma Nr.5-26/MPP/2016-

029 apakšpunkti 1.3.1-1.3.3 

 2016.gadā plānoto aktivitāšu sadalījums no vēstules Alsungas novada 

domei 08.02.2016 Nr.1/02/2016 pielikuma Nr.1.  

1.3.1 nodrošināt suitu   nemateriālā 

kultūras mantojuma saglabāšana un 

tālāknodošana  interešu, un mūžizglītības 

līmenī 

 

 Radošās darbnīcas “Austuve” telpas rekonstrukcija un 
labiekārtošana – ELFLA programmas LEADER projektu konkursā; 

 Radošās darbnīcas “Maizes ceptuve” telpas rekonstrukcija, 
labiekārtošana un meistarklašu organizēšana – Borisa un Ināras 
Teterevu fonda projektu konkursā vai ELFLA programmas LEADER 
projektu konkursā; 

 Dūdu spēles meistarklases Alsungā; 

 Suitu tradīciju skoliņa 2016; 

 Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācība Alsungā; 

 Aušanas prasmju apguve Gudeniekos, Alsungā un Jūrkalnē; 

 Setu – suitu tradīciju skoliņa 2016; 

 Digitālās suitu spēles izveidošana; 

 Suitu galda spēles izveidošana 

 Dažādu radošo darbnīcu organizēšana, kas saistīta ar tradīciju un 
prasmju apguvi balstoties un  mērķauditorijas vēlmēm. Dalība akcijā 
“Satiec savu meistaru”. 

 Kultūras pasākumi UNESCO dienu ietvaros 

1.3.2  veikti pasākumi suitu izzūdošo un 

apdraudēto tradīciju vai to elementu 

atjaunošanā, apguvē, tālāknodošanā un 

popularizēšanā 

 

 Radošās darbnīcas “Austuve” telpas rekonstrukcija un 
labiekārtošana – ELFLA programmas LEADER projektu konkursā; 

 Kultūrtūrisma attīstība un popularizēšana UNESCO atzītajos 
reģionos “UNESCO tūrisms” sadarbībā ar setu un kihnu kopienām 
Igaunijā – Igaunijas - Latvijas  Pārrobežu sadarbības programmas 
ERAF līdzfinansētu projektu konkursā; 

 Radošās darbnīcas “Maizes ceptuve” telpas rekonstrukcija, 
labiekārtošana un meistarklašu organizēšana – Borisa un Ināras 
Teterevu fonda projektu konkursā vai ELFLA programmas LEADER 
projektu konkursā; 

 Dūdu spēles meistarklases Alsungā; 

 Suitu tradīciju skoliņa 2016; 

 Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācība Alsungā; 

 Aušanas prasmju apguve Gudeniekos, Alsungā un Jūrkalnē; 

 Setu – suitu tradīciju skoliņa 2016; 

 Digitālās suitu spēles izveidošana; 

 Suitu galda spēles izveidošana 

 Suitu tautas tērpu parāde; 

 Dz. Lejas bilžu albuma izstrāde un izdošana “Latvijai 100” projekta 
ietvaros; 

 Suitu kāzu uzvedums sadarbībā ar Nacionālo teātri. 

 Dažādu radošo darbnīcu organizēšana, kas saistīta ar tradīciju un 
prasmju apguvi balstoties un  mērķauditorijas vēlmēm. Dalība akcijā 
“Satiec savu meistaru”. 

 Maizes svētki 

 Suitu amatnieku, rokdarbnieču izstādes 

 Līdzdalība svētkos “Lebediks suitos”  



 Siera un alus svētki 

 Līgo svētki sadarbība ar pašvaldībām 

 Suitu saimnieču diena/Annas dienas 

 Līdzdalība Zāļu dienas svētkos Jūrkalnē 

 Līdzdalība Svētā Miķeļa  dienas svētkos Alsungā 

 Kultūras pasākumi UNESCO dienu ietvaros 

 Sveču darbnīca/Puzuru darbnīca 

 Sklandraušu darbnīca/ maizes cepšana  darbnīcas 

 Tradicionālās mūzikas koncertu organizēšana 

1.3.3  veikta suitu  kultūras mantojuma   

apzināšana, izpēte un popularizēšana 

 

 Kultūrtūrisma attīstība un popularizēšana UNESCO atzītajos 
reģionos “UNESCO tūrisms” sadarbībā ar setu un kihnu kopienām 
Igaunijā – Igaunijas - Latvijas  Pārrobežu sadarbības programmas 
ERAF līdzfinansētu projektu konkursā; 

 Mājas lapas www.suitunovads.lv, biedrības Facebook profila 
aktualizēšana, informācijas papildināšana. 

 Dūdu spēles meistarklases Alsungā; 

 Suitu tradīciju skoliņa 2016; 

 Tradicionālās kokles un stabules spēles apmācība Alsungā; 

 Aušanas prasmju apguve Gudeniekos, Alsungā un Jūrkalnē; 

 Suitu dzīvesstāstu dokumentēšana; 

 CD “ Suitu precību un kāzu dziesmas izdošana”; 

 Dz. Lejas bilžu albuma izstrāde un izdošana “Latvijai 100” projekta 
ietvaros; 

 Suitu kāzu uzvedums sadarbībā ar Nacionālo teātri. 

 Suitu tautas tērpu parāde; 

 Suitu mantojuma krātuves krājumu uzturēšana, papildināšana, 
saglabāšana, dokumentēšana u.c.; 

 Maizes svētki 

 Suitu amatnieku, rokdarbnieču izstādes 

 Līdzdalība svētkos “ Lebediks suitos”  

 Siera un alus svētki 

 Līgo svētki sadarbība ar pašvaldībām 

 Suitu saimnieču diena/Annas dienas 

 Līdzdalība Zāļu dienas svētkos Jūrkalnē 

 Līdzdalība Svētā Miķeļa  dienas svētkos Alsungā 

 Kultūras pasākumi UNESCO dienu ietvaros 

 Sveču darbnīca/ Puzuru darbnīca 

 Sklandraušu darbnīca/ maizes cepšana  darbnīcas 

 Tradicionālās mūzikas koncertu organizēšana 

 Biedrības pārstāvju dalība semināros, konferencēs u.tml. 
pasākumos. 

 Suitu amatnieku konference 
 

 
 
 
Biedrības „Etniskās kultūras centrs „Suiti” 
valdes priekšsēdētāja            Dace Martinova 

 

 

 

 

 



2.pielikums 
 

                                                                                 2016.gada 25.februāra Vienošanās Nr. 32-2016 

 

Pieņemšanas – Nodošanas akts 
 

Alsungā,                  2016.gada ……………………… 

 
Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596 (turpmāk – Pašvaldība), tās priekšsēdētāja Aivara 

Sokolovska personā, kurš darbojas uz pašvaldības nolikuma pamata un 
Biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti””, reģ.Nr.40008064940 (turpmāk – Biedrība), tās valdes 

priekšsēdētājas Daces Martinovas personā, kura darbojas uz biedrības statūtu pamata, abi kopā un katrs atsevišķi 
turpmāk - Puses, 
no brīvas gribas bez maldiem, spaidiem un viltus sastāda šāda satura pieņemšanas - nodošanas aktu, turpmāk tekstā - Akts: 

1. Atbilstoši šim Aktam Biedrība nodod, bet Pašvaldība pieņem veiktos darbus pamatojoties uz vienošanos Nr. 5-
26/MPP/2016-029 par mērķdotācijas pašvaldības pasākumam piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma 
uzraudzību, kas noslēgta 2016.gada 3.februārī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Alsungas 
novada domi, kā arī uz 2016.gada 25.februārī noslēgto Vienošanos Nr. 32-2016 starp Biedrību un Pašvaldību, nosacījumiem.  

2. Šis Akts ir savstarpējo norēķinu pamats. 
3. Šis Akts sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens – Biedrībai, viens – Pašvaldībai. 

 

1. Vienošanās Pielikuma Nr.1                                                    Iesniegtie projekti 

Projekta nosaukums  

Projekta iesniegšanas datums    

Projekta administrējošā iestāde   

Projektā pieprasītais finansējums    

Paredzamais projekta realizācijas laiks   

Cita informācija   

 

2. Vienošanās Pielikuma Nr.1                                         Veiktās darbības-pasākumu aktivitātes 

Pasākuma nosaukums   

Pasākuma norises laiks  

Pasākumā iesaistīto dalībnieku skaits    

Pasākuma rezultāts   

 

Pašvaldība: 
Alsungas novada dome 
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads,  
LV-3306 
Reģ.Nr. 90000036596 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konta Nr. LV07TREL9802246003000 
A.Sokolovskis 
 
2016.gada  

Biedrība: 
Biedrība „Etniskās kultūras centrs „Suiti”” 
 Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas novads,  
LV-3306 
Reģ.Nr. 40008064940 
Valsts kase 
kods: TRELLV22 
konta Nr. LV23TREL9165550002000 
D.Martinova 
 
2016.gada  

 



3.pielikums   
Vienošanās Nr. 5-26/MPP/2016-029  2. pielikums 

 
 
 

Pārskats par mērķdotācijas pašvaldību pasākumam piešķirtā finansējuma izlietojumu 2016.gadā 
 

1. Pasākuma nosaukums 

 

 

2. Kontaktinformācija 

(norādīt kontaktinformāciju par Pasākuma Finansējuma saņēmēju un objektu, kurā tiek ieguldīts valsts finansējums) 

2.1. Pasākuma Finansējuma saņēmējs 

NOSAUKUMS   

KONTAKTINFORMĀCIJA adrese   

tālrunis   

fakss   

e-pasts   

PAR PASĀKUMU ATBILDĪGĀ PERSONA vārds, uzvārds   

amats   

tālrunis   

fakss   

e-pasts   

2.2. Pasākuma īstenošanas vieta 

NOSAUKUMS   

KONTAKTINFORMĀCIJA adrese   

tālrunis   

fakss   

e-pasts   

 

3. Pasākuma izmaksu sadalījums pa galvenajiem komponentiem  

(norādīt piešķirtā valsts finansējuma izlietojumu) 

Nr. p.k. Pasākuma aktivitātes 
Maksājumu pamatojošie dokumenti 

(līgums, pieņemšanas un nodošanas 
akts, rēķins) 

Veiktie maksājumi (maksājuma uzdevuma 
datums, numurs, summa) 

        

        

Kopā:  

 
 
 



4. Pielikumi 

4.1. Valsts kases konta izdruka uz __ lpp. 
4.2. rēķinu un maksājuma uzdevumu kopijas uz __ lpp. 
4.3. saistībā ar Pasākuma īstenošanu noslēgto līgumu, veicamo darbu izmaksu tāmju, veikto darbu pieņemšanas 

un nodošanas aktu kopijas uz __ lpp. 
4.4. dokumentu, kuri nodrošina tiesisko pamatu īstenot Pasākumu citai fiziskajai vai juridiskajai personai, ja 

Pasākumu neīsteno Finansējuma saņēmējs, kopijas uz __ lpp. 
 

5. Paraksts 

5.1. pārskata aizpildītājs 

vārds, uzvārds   

iestāde   

amats   

tālrunis   

e-pasts   

paraksts*   

datums   

5.2. Finansējuma saņēmēja atbildīgā persona 

vārds, uzvārds   

iestāde   

amats   

tālrunis   

e-pasts   

paraksts*   

datums   

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Aizpilda ministrijas darbinieki 
Pārbaudi veica: 

       

(amats)  (vārds uzvārds)  (paraksts)  (datums) 
 
Saskaņoja: 
       

(amats)  (vārds uzvārds)  (paraksts)  (datums) 
 
Apstiprināja: 
       

(amats)  (vārds uzvārds)  (paraksts)  (datums) 
 

 
 

 



2.# 

Par kalkulāciju pašizmaksas aprēķinam ēdināšanai Alsungas vidusskolā 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema, L.Baumane 

        Saskaņā ar Attīstības nodaļas vadītājas A.Vanagas-Poriķes  08.02.2016. iesniegumu par iespēju strādājošiem 
pusdienot  un Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas apkopoto kalkulāciju pašizmaksas aprēķinam  un 
18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 

“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 

1. Noteikt ēdināšanas pakalpojuma saņemšanas vietu: Skolas ielā 11, Alsungā (Alsungas vidusskola). 

2. Apstiprināt “pārējo personu” pusdienu cenu 1,90 euro (t.sk. PVN) dienā. 

3. Apstiprināt Noteikumus pusdienas pakalpojuma saņēmējam. 

       4      2016.GADA SEPTEMBRĪ PĀRSKATĪT KALKULĀCIJU. 

                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               1.Pielikums 

     NOTEIKUMI ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMIEM ALSUNGAS VIDUSSKOLĀ 

 

1. Alsungas vidusskolas  ēdnīcā tiek organizēta ēdināšana: 

              1) skolēniem un skolotājiem; 

2) pārējiem.  

2. Skolēniem un skolotājiem noteikumus ēdināšanas pakalpojumiem apstiprina Alsungas vidusskolas 

direktore. 

3. ”Pārējiem” noteikumus  ēdināšanas pakalpojumam apstiprina Alsungas novada dome. 

APSTIPRINĀTS: 
ar Alsungas novada domes 25.02.2016.  

Sēdes protokollēmumu N.2#1 
 

NOTEIKUMI 

“PĀRĒJIEM”  ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA SAŅĒMĒJIEM 

 

1. Pusdienošanas laiks no plkst.12.40 līdz 13.40 -pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piektdiena.  
2. Par pusdienām nākošai nedēļai persona piesaka un veic samaksu vidusskolā lietvedei t-63351127 līdz iepriekšējās  

nedēļas  piektdienai plkst.12.00 . 
3. Pieteiktās pusdienas  atsaka, zvanot  vidusskolas lietvedei  līdz plkst.12.00 (dienu iepriekš). 
4. Pastāv iespēja pieteiktās pusdienas saņemt līdznešanai. 
5. Noteikumi stājas spēkā ar 26.02.2016. 
 

Priekšsēdētājs   A. Sokolovskis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.# 
Par nosacītās cenas uz Izsoles Noteikumu apstiprināšanu apbūvētam zemesgabalam „Mežniecība”, Alsungas 
novadā 

A. Sokolovskis, S. Kreičmane 
 

      Pamatojoties uz Alsungas novada domes lēmumu Nr.1 no 2016.gada 28. janvāra 
Alsungas  novada dome konstatē: 
1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vinekss” 22.02.2016. atzinumu, apbūvēta zemesgabala “Mežniecība”,  
Alsungas nov., tirgus vērtība ir 15000 EUR. 
1.  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
daļu un saskaņā ar 28.01.2016 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta 
pirmās daļas 1.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 10.pantu, 17.pantu , un saskaņā ar  Alsungas novada 
domes 18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, , 
E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala “Mežniecība”,  Alsungas novadā, kadastra Nr. 62420090332, nosacīto cenu 
15000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) 
2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% EURO 
3. Apstiprināt izsoles noteikumus . (1.pielikums) 
 
5.# 
Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu  ar pirmpirkuma tiesīgo personu apbūvētam zemesgabalam 
„Ēdoles iela 17” 

A. Sokolovskis, S. Kreičmane 
 
         Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojošs ‘[..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu ( 03.09.2014) par 

zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘’ĒDOLES IE LA 17 ’’, Alsungā atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas 
novada domes lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2016.gada 18. janvāra lēmumu Nr.1   
           Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta 
trešo daļu un saskaņā ar 25.09.2014 un  18.01.2016 Alsungas novada domes  sēžu atzinumiem, Pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 
4.punktu un ceturto 
daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā konkrētajā gadījumā 
nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes 
lēmuma pieņemšanas. Saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
1. Apstiprināt  un noslēgt  pirkuma  līgumu par  apbūvēto zemesgabalu “Ēdoles iela 17”, Alsunga., Alsungas nov., 
kadastra Nr. 62420080063, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080540-0.1794 ha. ar   
[..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads, pieņemt zināšanai, ka [..]ir saņēmis 

atsavināšanas paziņojumu un noteiktajā termiņā ir samaksājis visu pirkuma summu 1209.82EUR ( Viens tūkstotis divi 
simti deviņi euro 82 centi). 
2. Apbūvētā nekustamā īpašuma “:Ēdoles iela 17’’ ,Alsunga, Alsungas novads, kadastra Nr.624200800063 
pirmpirkuma tiesīgā persona ir [..], personas kods [..] (Zemesgramātā ierakstītu būvju īpašnieks). 

Pielikumā pirkuma līgums. 
 



6.# 
Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..] 

A. Sokolovskis, S. Kreičmane 
 
       Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu ( 02.09.2014) par 
zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) [..]’, atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas novada domes lēmumu Nr.11 

no 2014.gada 25. septembra un   2016.gada 28 janvāra Alsungas novada domes lēmumu Nr.1. 
        Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo 
daļu un saskaņā ar 25.09.2014 un  28.01.2016 Alsungas novada domes  sēžu atzinumiem, Pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 
ceturto 
daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā konkrētajā gadījumā 
nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes 
lēmuma pieņemšanas. Saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Apstiprināt  un noslēgt  pirkuma  līgumu par  zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 62420080543, kas 
atdalāms  no nekustamā īpašuma ‘’Starpgabali’’ ar kadastra Nr. 62420080075 un pievienot nekustamam īpašumam 
‘’Ēdoles iela 19’’ Alsunga., Alsungas nov., ar kadastra Nr. 62420080109 , pieņemt zināšanai, ka Ieva Grīnberga ir 
saņēmusi  atsavināšanas paziņojumu un noteiktajā termiņā ir samaksājusi visu pirkuma summu 448.10 EUR (četri 
simti četrdesmit astoņi  euro 10 centi) 
2. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080543-0.0337 ha pieguļ Ievas Grīnbergas piederošam 
nekustamam īpašumam Ēdoles iela 19 ( ierakstīts Zemesgrāmatā). 
Pielikumā pirkuma līgums 
 
 
7.# 
Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..] 

A. Sokolovskis, S. Kreičmane 
 
Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu ( 02.09.2014) par 
zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘STARPGABALI ’’, atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas novada domes 
lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2016.gada 28 janvāra Alsungas novada domes lēmumu Nr.1. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu 
un saskaņā ar 25.09.2014 un  28.01.2016 Alsungas novada domes  sēžu atzinumiem, Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 
ceturto  
daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā konkrētajā gadījumā 
nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes 
lēmuma pieņemšanas. Saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 



1.1. Apstiprināt  un noslēgt  pirkuma  līgumu par  zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 62420080522, kas 
atdalāms  no nekustamā īpašuma ‘’Starpgabali’’ ar kadastra Nr. 62420080075 un pievienot nekustamam īpašumam 
‘[..] Alsunga., Alsungas nov., ar kadastra Nr[..], pieņemt zināšanai, ka [..] ir saņēmusi  atsavināšanas paziņojumu un 

noteiktajā termiņā ir samaksājusi visu pirkuma summu 509.10EUR (pieci simti deviņi  euro 10 centi) 
1.2. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080522-0.0521 ha pieguļ [..] piederošam nekustamam 
īpašumam [..] (ierakstīts Zemesgrāmatā). 

Pielikumā pirkuma līgums. 
 
8.# 
Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..]  

A. Sokolovskis, S. Kreičmane 
 
Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu ( 02.09.2014) par 

zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) ‘STARPGABALI ’’, atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas novada domes 
lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2016.gada 28 janvāra Alsungas novada domes lēmumu Nr.1. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu 
un saskaņā ar 25.09.2014 un  28.01.2016 Alsungas novada domes  sēžu atzinumiem, Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 
ceturto daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma4.panta ceturtajā 
daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.”. 
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, šajā konkrētajā gadījumā 
nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes 
lēmuma pieņemšanas. Saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Apstiprināt  un noslēgt  pirkuma  līgumu par  zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. 62420080513, kas 
atdalāms  no nekustamā īpašuma ‘’Starpgabali’’ ar kadastra Nr. 62420080075 un pievienot nekustamam īpašumam 
[..] Alsunga., Alsungas nov., ar kadastra Nr. [..], pieņemt zināšanai, ka [..] ir saņēmis  atsavināšanas paziņojumu un 

noteiktajā termiņā ir samaksājusi visu pirkuma summu 522.10EUR (pieci simti divdesmit divi  euro 10 centi) 
2. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr.62420080513-0.0562 ha pieguļ [..] piederošam nekustamam īpašumam 

Ēdoles iela 11 ( ierakstīts Zemesgrāmatā). 
Pielikumā pirkuma līgums. 
 
9.# 
Par zemes vienības atdalīšanu [..] 

A. Sokolovskis, S. Kreičmane 
 
Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada dome  (turpmāk – dome) pamatojoties uz pirkuma līgumu, kas 
noslēgts starp [..], personas kods [..] un Alsungas novada domi atdalīt no nekustamā īpašuma “Starpgabali” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080543-0.0337 ha platībā un pievienot nekustamam īpašumam [..]. 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka tiek  atdalīta Nekustamo 
īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķa zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties 
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,, 
I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 



Dome nolemj: 
 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Starpgabali ” (kadastra Nr. 62420080075), atdalot no īpašuma zemes vienību 
0.0337 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 62420080543.  
2. Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam [..] ar kadastra Nr. [..].  
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve  (NĪLM 
kods 0601).   
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401 
 

10.# 
Par zemes vienības atdalīšanu [..] 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada dome  (turpmāk – dome) pamatojoties uz pirkuma līgumu, 
kas noslēgts starp [..], personas kods [..] un Alsungas novada domi atdalīt no nekustamā īpašuma “Starpgabali” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080522-0.0521 ha platībā un pievienot nekustamam īpašumam [..]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka tiek  atdalīta Nekustamo 
īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķa zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties 
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  
I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Starpgabali ” (kadastra Nr. 62420080075), atdalot no īpašuma zemes vienību 
0.0521 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 62420080522.  
2. Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam [..] ar kadastra Nr. [..].  
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve  (NĪLM 
kods 0601).   
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 
 
11.# 
Par zemes vienības atdalīšanu [..] 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada dome  (turpmāk – dome) pamatojoties uz pirkuma līgumu, 
kas noslēgts starp [..], personas kods [..] un Alsungas novada domi atdalīt no nekustamā īpašuma “Starpgabali” 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080513-0.0562 ha platībā un pievienot nekustamam īpašumam [..]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka tiek  atdalīta Nekustamo 
īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķa zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties 
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  
I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 



Dome nolemj: 
 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Starpgabali ” (kadastra Nr. 62420080075), atdalot no īpašuma zemes vienību 
0.0562 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 62420080513.  
2. Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam [..] ar kadastra Nr. [..].  
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve  (NĪLM 
kods 0601).  
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 
 
 
12.# 
Par zemes gabala atdali no nekustamā īpašuma [..] 

 
A. Sokolovskis, S. Kreičmane 

 
Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 11.02.2016. tika saņemts [..], p.k. 

[..]., adrese [..] Ēdoles pagasts, Kuldīgas  novads, pilnvarotās personas [..] (pilnvara 523, no 20.02.2013) 
iesniegums ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašum [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]-0.41 ha platībā 
un piešķirt atdalāmajam zemes gabalam jaunu nosaukumu [..]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka iesniedzējs ir 
lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes 
vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. 
apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, 
D.Martinova, , I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]), atdalot no īpašuma zemes vienību 0.41 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu [..].  
2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu [..], Alsungas novads.  
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve  (NĪLM kods 1001).  
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] ēkai ar kadastra apzīmējumu [..] adresi [..], Almale, Alsungas 
novads, kā arī ēkai ar kadastra apzīmējumu [..]  adresi [..]. Almale, Alsungas novads( adrese klasifikatorā kods 
106186613) uz adresi [..] Almāle, Alsungas novads ( piezīme, jo ēkas  ar kadastra apzīmējumu [..] un [..] ir 

funkcionāli saistītas) 
4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesas 
Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401).  
 
 

13.# 

Par uzņemšanu rindā uz apdzīvojamo platību. Par Dzīvojamās platības iedali 

A.Sokolovskis,V.Dunajevs,  V.Zingberga 

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



Īres tiesiskajām attiecībām, ciktāl tās neregulē šis likums, piemērojams Civillikums un citi normatīvie akti. 
Pamatojoties uz [..] 03.02.2016. iesniegumu par uzņemšanu rindā uz dzīvojamās  platības (labiekārtotas) iedali un 
[..] 2.02.2016. iesniegumu par dzīvojamās platības iedali un pamatojoties  

PAR 6 deputāti 
1. Uzņemt rindā [..] p.k. [..] dzīvojamās platības (labiekārtots dzīvoklis ar ūdensvadu) iedali.  
2. Iedalīt dzīvojamo platību [..] dz., Alsungā [..] p.k. [..]. 

 

14. # 

Par izmaiņām novada Bāriņtiesas sastāvā 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs D.Kaminska, V.Zingberga  

Saskaņā ar : 

 Bāriņtiesas likuma II nodaļu Bāriņtiesas sastāvs 7.pantu Bāriņtiesas sastāvs 
(1) Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. 
(2) Bāriņtiesā ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un aizgādnībā esošo personu 
tiesību un interešu aizsardzību. 

(3) Bāriņtiesas sastāvā var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. 
(21.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.) 
8.pantu Bāriņtiesas darbinieki 
(1) Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs vai pašvaldības domes norīkots darbinieks. 
(2) Bāriņtiesa atbilstoši darba apjomam ir tiesīga pieņemt darbā citus darbiniekus bāriņtiesas darba 

nodrošināšanai. 

9.panta 3.daļu Ievēlēšanas termiņš un pretendentu konkurss 

 (3) Pašvaldības dome ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieka vai bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņa beigām ievēlē bāriņtiesas sastāvā personu, kura līdz šajā likumā 

noteikto pienākumu pildīšanas uzsākšanai apgūst šā likuma 10.pantaceturtajā daļā minēto mācību programmu. 
Vinetas Ķines iesniegums 08.02.2016., un saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  
I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Veikt grozījumus  Alsungas novada Bāriņtiesas sastāvā ar 25.02.2016. papildus  ievēlot kā locekli  Vinetu Ķini 

personas kods [..]; ievēlēšanas laiks līdz 21.06.2020. 

. 
15.# 
Deputātes Z.Vangas iesnieguma izskatīšana 

A.Sokolovskis,   V.Zingberga 

      Saskaņā ar deputātes Zaigas Vanagas  iesniegumu 11.02.2016.par atlīdzības izmaksas pārtraukšanu par 
deputātes pienākumu veikšanu, un  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinovas, I.Staņislavčika, BALSOŠANĀ 
NEPIEDALĀS Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Ar 11.02.2016. pārtraukt atlīdzības izmaksu Zaigai Vanagai  par deputātes pienākumu veikšanu. 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums
http://likumi.lv/ta/id/193114-grozijumi-barintiesu-likuma
http://likumi.lv/ta/id/253617-grozijumi-barintiesu-likuma
http://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums/redakcijas-datums/2013/01/01
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p10


16.# 

Par Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2020.gadam 

A.Sokolovskis, V.Zingberga  
  
      Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 73.punktu, un saskaņā ar  Alsungas novada domes 18.02.2016. apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Papildināt Alsungas novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam stratēģiskās daļas sadaļu 

“Specializācija” šādā redakcijā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešams veikt investīcijas pašvaldības 

infrastruktūrā, pārbūvējot sliktā stāvoklī esošus publiskos ielu posmus”. 

2. Papildināt Investīciju plānu ar jaunu apakšpunktu sekojošā redakcijā: “Pašvaldības publisko ceļu posmu 

“Rijas-Zaļumi” un “Stobri-Pucenes” pārbūve”. 

 

17.# 
Par Alsungas novada Video konkursa “Kāpēc mācīties Alsungas skolā?” Nolikuma apstiprināšanu 

A.Sokolovskis 

         Pamatojoties uz Alsungas novada Attīstības programmas 2015.-2020.gadam rīcības plāna uzdevumu Nr.20 
„Paaugstināt izglītības kvalitāti un veicināt izglītojamo piesaisti”, un saskaņā ar Alsungas novada domes 18.02.2016. 
apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, J.Gulbis, 
D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Atturas”nav”,  
“Pretī”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Video konkursa „Kāpēc mācīties Alsungas skolā?” Nolikumu (Pielikums Nr.1). 
  



 
 

APSTIPRINĀTS  

ar Alsungas novada domes  

2016. gada 25. februāris 
sēdes protokolēmumu Nr.2#17 

    Video konkurss 
Nolikums 

“Kāpēc mācīties Alsungas skolā?” 

Konkursa organizētājs: Alsungas novada dome sadarbībā ar Alsungas vidusskolu. 
Konkursa tēma: “Kāpēc mācīties Alsungas skolā?” 
Konkursa mērķis: Veicināt Alsungas vidusskolas bērnu un jauniešu aktivitāti un sekmēt skolēnu radošo darbību. 
Popularizēt Alsungas vidusskolas pamatprincipus, vērtības un ideālus. 
Konkursa dalībnieki: Alsungas vidusskolas audzēkņi un absolventi, darbus var iesniegt individuāli vai arī grupās. 
Konkursa norises laiks: no 2016.gada 7.marta līdz 24.martam. 
Noformēšana:  
1. Video klipa garums nedrīkst pārsniegt 90 sekundes un būt mazāks nekā 30 sekundes. 
2. Video klipa tehnisko nodrošinājumu izvēlas tā veidotāji. 
3. Video klipā nedrīkst būt rupjības, aizvainojumi un tas nedrīkst aicināt uz nelikumīgu rīcību. 
4. Video klipā ir precīzi jāatspoguļo konkursa tematika. 
Darbu iesniegšana:  
1. Darbi iesniedzami sūtot uz e-pastu koordinatore@alsunga.lv vai personīgi, atnesot datu nesējā uz Alsungas 

novada domi Pils iela 1. 
2. Iesniedzot video jāaizpilda dalībnieka pieteikuma anketa (pielikums Nr.1). 
 
Vērtēšana: iesniegtos darbus izvērtēs pārstāvju veidota komisija no Alsungas novada domes, Alsungas vidusskolas 
un citiem pieaicinātiem komisijas pārtāvjiem. Komisija noteiks konkursa pirmās trīs vietas pēc šādiem vērtēšanas 
kritērijiem: 
1. Atbilstība konkursa šī nolikuma formālajiem kritērijiem (termiņš un video atbilstība tematam un mērķim). 
2. Video tehniskā mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte (izpildījums, uztveramība, kvalitāte, ideja u. t. t.). 
3. Video saturiskais aspekts – idejas oriģinalitāte, emocijas, dalībnieki,sasniegtais rezultāts. 
4. Iesniegtos darbus komisija izvērtēs līdz 31.martam. 
5. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 1.aprīlī alsungas vidusskolā. 
Balva:  
1. Konkursa pirmajai vietai dāvanu karte EUR 30,00 vērtībā – Ventspils ūdens piedzīvojumu parkā. 
2. Otrajai vietai dāvanu karte EUR 21,00 vērtībā – Kuldīgas kultūras centra  kino zāles apmeklējumam. 
3. Trešajai vietai dāvanu karte EUR 10,00 – veikalā „Kristīne” Skolas ielā 3, Alsunga. 
Citi nosacījumi: 
1. Visas iesniegtā darba izmantošanas tiesības ir konkursa organizētājam. 
2. Iesniedzot darbu konkursa rīkotājiem autors piešķir tiesības darba publiskošanai. 
3. Par atsauci uz darba autoru atbildīgs darba iesniedzējs, norādot to pieteikumā vai to jau iestrādā savā darbā. 
4. Konkursa rīkotāji patur tiesības, noslēdzoties konkursam, iesniegto materiālu rediģēt un izmantot tālākām 

izmantošanas vajadzībām. 
5. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbu Alsungas novada domē video konkursam, apstiprina piekrišanu šī 

nolikuma noteikumiem. 

mailto:koordinatore@alsunga.lv


PIELIKUMS NR 1 
 

Video konkursa dalībnieka pieteikuma anketa 
 

Vārds:  

Uzvārds:  

Vecums:  

Kontakttālrunis:  

e-pasta adrese:  

Dzīvesvietas adrese:  

Atsauce par darba autoru: 
(pasvītro atbilstošo) 

iestrādāta darbā 

var lietot bez autora 

minēt autoru 

Komentē vai pastāsti par savu video! 
 

 

 

Dalībnieki: vārds, uzvārds  
(šo aizpilda gadījumā, ja darbu iesniedz grupā). 
 
 

 

 

  



18. # 

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

novadā” projekta apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, V.Ķine 

 

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

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

28.01.2016.bija nepieciešams atkārtoti projekta versijā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Alsungas novadā. 

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

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

audzēšanai Alsungas novadā” projektu. 

 

 

 

 

 

 

     

  



                                          

Saistošie noteikumi Nr.1/2016 

 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alsungas novadā. 

 

                                      Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu   

   aprites likuma 22.panta 2.daļu un  

    likuma “Par pašvaldībām”43.pantu. 

 

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

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

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

 

 

 

Priekšsēdētājs _______________________________A.Sokolovskis 

 

 

 

 

 

  

 

 

Priekšsēdētājs ______________________________________A.Sokolovskis . 

Sēdi protokolē Kancelejas vadītāja_______________________V.Zingberga  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



1.Pielikums 

 
Nekustamā īpašuma „Mežniecība”, Almāle, Alsungas  novadā 

IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Vispārīgie jautājumi 
 
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā 
īpašuma „Mežniecība”, Alsungas  novadā, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un 
Alsungas  novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumam (protokols Nr.1) „Par nekustamā īpašuma mežniecība, 
Almāle, Alsungas novads atsavināšanu".  
1.2. Izsoli organizē Alsungas  novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas 
komisija. 
1.3. Izsoli vada komisija šādā sastāvā:  Aivars Sokolovskis-priekšsēdētājs, Edgars Zvejnieks, Edgars Goldbergs, 
Jānis Gulbis, Grigorijs Rozentāls un nekustamā īpašuma specialiste Santa Kreičmane 
 Izsoles komisija ir lemttiesīga, ja izsolē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi.  
 

2. Atsavināmā nekustamā īpašuma raksturojums 
2.1. Adrese  
„Mežniecība”, Alsungas  novads, LV-3306 
2.2. Nekustamā īpašuma sastāvs  
Nekustamais īpašums „Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
tra apzīmējums 6242 009 0332 003) ar kopējo platību 212.50 m2,  

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  

ltne- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 

 
2.3. Īpašuma tiesības  
īpašnieks – Alsungas novada dome (Reģ. Nr.90000036596) – Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr. 
100000152768  
2.4. Apgrūtinājumi  
 Zemes gabalā ar kadastra Nr.62420090032 
Atzīme – autoceļa Almale-Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme- ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.62420090280, 62420090279, 62420090056 
Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.62420090230 
Atzīme- autoceļa Reģi-Oliņi 30m aizsargjosla 
Atzīme- autoceļa Almale -Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
 

3. Informēšana par izsoli 
3.1. Sludinājumi par izsoli publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā četras nedēļas pirms 
izsoles pieteikuma termiņa beigām, laikrakstā „Kurzemnieks", kā arī Alsungas novada pašvaldības mājas lapā 
internetā www.alsunga.lv.  
3.2. Informācija par izsoli izliekama pašvaldības informācijas sniegšanas vietā.  
 

4. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 
4.1. Izsoles veids  
Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  
4.2. Maksāšanas līdzekļi  
Pilnībā euro.  
4.3. Izsoles sākumcena  



EUR 15 000  
4.4. Izsoles solis  
EUR 200,00  
4.5. Izsoles nodrošinājuma apmērs  
EUR 1500.00  
Nodrošinājuma summa jāieskaita jāieskaita Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB 
banka, kods UNLALV2X,  ar norādi „Mežniecība’’ izsoles nodrošinājums".  
4.6. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa  
EUR 30,00  
Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa jāieskaita Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB 
banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē.ar norādi „„Mežniecības” izsoles reģistrācijas 
maksa".  
4.7. Samaksa par pirkumu  
Izsolē nosolītā summa, no kuras atskaitīts iemaksātais izsoles nodrošinājums, jāieskaita Alsungas novada domes 
kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē.ar 
norādi „„Mežniecība” samaksa par pirkumu".  
4.8. Samaksas termiņi  
Izsoles nodrošinājums un izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - līdz izsoles dalībnieka reģistrācijas brīdim.  
Samaksa par pirkumu – divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.  

 
5. Izsoles dalībnieki un novērotāji 

5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu un kura līdz reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 4.5. un 
4.6.punktos noteiktos maksājumus.  
 

6. Izsoles dalībnieku reģistrācija 
6.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1, Alsungā, Nekustamo īpašumu 
nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 11:30 un no 13:00 līdz 15:30.  
6.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis" un tiek pārtraukta 2016.gada 5.aprīlī  plkst. 15:00  
6.3. Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā.  
6.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  
6.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota persona, uzrādot pasi vai personas apliecību:  
6.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu;  
6.4.1.2. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu;  
6.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;  
6.4.1.4. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām 
konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota;  
6.4.2. juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību:  
6.4.2.1. noteiktas formas pieteikumu;  
6.4.2.2. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu;  
6.4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;  
6.4.2.4. apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju;  
6.4.2.5. apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju;  
6.4.2.6. izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;  
6.4.2.7. Uzņēmumu reģistra izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne agrāk 
par sešām nedēļām pirms izsoles dienas;  
6.4.2.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (datorizdruka no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām 
nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus, nodevas un 
valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;  
6.4.2.9. pilnvaru pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv persona, kuras pārstāvības tiesības 
neizriet no šo noteikumu 6.4.2.7.punktā norādītās izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī 
persona ir pilnvarota.  
6.5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  
6.5.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;  



6.5.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu 6.4.1.punktā (fiziskām personām) vai 6.4.2.punktā (juridiskajām personām) 
minētie dokumenti;  
6.6. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā norāda šādas ziņas:  
6.6.1. dalībnieka kārtas numurs;  
6.6.2. vārds un uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;  
6.6.3. adrese, telefons;  
6.6.4. atzīme par izsoles reģistrācijas un drošības maksas nomaksu;  
6.6.5. atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.  
6.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija:  
6.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.);  
6.7.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, 
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;  
6.7.3. atzīmes par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas nomaksu;  
6.7.4. izsoles vieta un laiks;  
6.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;  
6.7.6. izsniegšanas datums, reģistratora paraksts;  
6.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem.  
 

7. Izsoles norise 
7.1. Izsole notiks Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1, Alsungā, sēžu zālē 2016.gada 5.aprīlī plkst. 15:00.  
7.2. Izsoli vada šo noteikumu 1.3. punktā minētais komisijas vadītājs, viņa prombūtnē - komisijas vadītāja vietnieks 
vai norīkota persona no komisijas locekļiem.  
7.3. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pasi 
vai personas apliecību. Izsoles komisija pārbauda izsoles dalībnieka pilnvaras, pēc kā izsoles dalībnieku sarakstā 
ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītājs parakstās, piekrītot izsoles noteikumos nosacītajai kārtībai, viņam izsniedz 
reģistrācijas karti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecības numuram.  
7.4. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas 
apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz izsoli.  
7.5. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. Ja izsoles komisija 
konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 7.1.punktā noteiktajā laikā nav ieradies, tad šis 
izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un viņam neatmaksā nodrošinājuma naudu.  
7.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles soli un informē par 
solīšanas kārtību.  
7.7. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts.  
7.8. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu piedāvā pirkt vienīgajam 
izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. Ja izsoles 
dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par izsoles 
uzvarētāju.  
7.9. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.  
7.10. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kartes numuru un piedāvāto cenu un vaicā „Kurš sola vairāk?". Ja 
neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un fiksē 
to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesities noslēdz solīšanu.  
7.11. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles dalībnieks, kurš pirmais 
reģistrējies kā izsoles dalībnieks.  
7.12. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra izsoles dalībnieka nosolītā 
cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās cenas atbilstību viņa pēdējai nosolītajai 
cenai.  
7.13. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu protokolā 
apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, neparakstās 
protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no 
izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Šajā gadījumā par īpašuma nosolītāju 
tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek piedāvāts protokolā apliecināt 
ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu.  
7.14. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro augstāko nosolīto 
cenu un šī persona atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņa zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Nodrošinājuma 
nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta un tiek izziņota atkārtota izsole.  



7.15. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga 
iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  
 

8. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 
8.1. Izsoles komisija septiņu dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu.  
8.2. Izsoles rezultātus 30 dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par līdzekļu 
ienākšanu pašvaldības norēķinu kontā, apstiprina Alsungas  novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu 
novērtēšanas un norakstīšanas komisija.  
8.3. Sūdzības par  komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Alsungas novada domē (Pils ielā 1, 
Alsungā, LV-3306) trīs darba dienu laikā pēc izsoles.  
8.4. Alsungas  novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas komisijas 
lēmumus var apstrīdēt Alsungas novada domē (Pils ielā 1, Alsungā LV-3306) viena mēneša laikā.  
 

9. Norēķini par nosolīto īpašumu un pirkuma līguma slēgšana 
9.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašuma nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību septiņu 
dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.  
9.2. Izsoles dalībniekam divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 9.1.punktā minētās izziņas saņemšanas jāveic atlikušie 
maksājumi par īpašuma pirkšanu. Pēc maksājumu  
veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti iesniedzami Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1 Nekustamo 
īpašumu nodaļā.  
9.3. Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis īpašumu un veicis visus maksājumus, septiņu darba dienu laikā 
pēc šo noteikumu 8.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas izsniegs parakstīšanai izsolāmā īpašuma 
pirkuma līgumu.  
9.4. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 9.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies šajos 
noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Nodrošinājuma nauda attiecīgajam 
dalībniekam netiek atmaksāta.  
9.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis 
nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas 
paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto augstāko cenu.  
 

10. Nenotikušās izsoles 
10.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu:  
10.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;  
10.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;  
10.1.3. ja izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā;  
10.1.4. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds 
pārsolījums;  
10.1.5. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā;  
10.1.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;  
10.1.7. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu;  
10.1.8. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma 
līgumu;  
10.1.9. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos 
noteikumos nosacītajā termiņā;  
10.1.10. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 9.5.punktu, neparaksta izsolāmā 
īpašuma pirkuma līgumu;  
10.1.11. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;  
10.1.12. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nekustamā īpašuma  
„Mežniecībai”, Alsungas nov.  

Izsoles noteikumu  
1.pielikums  

PIETEIKUMS  DALĪBAI IZSOLĒ 
__________________                
(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 – nekustamais īpašums ‘’Mežniecība’’; 
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) kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas 
dokuments par dalības maksas samaksu 

 dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu 
           notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisko vai juridisko personu pārstāv 
                pilnvarnieks. Pilnvarā   jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona 
                 ir pilnvarota; 

 apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju 
 izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi 

                    Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (datorizdruka no VID datu bāzes), kas  
                      izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas un kas   
                       apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus,  
                        nodevas un valsts   obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;  

___________________________________ 
       (paraksts; paraksta atšifrējums) 
 



2.pielikums Nekustamā īpašuma „Mežniecībai”, Alsungas nov. 
Izsoles noteikumu 

Reģistrācijas apliecība Nr._______ 
 

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasts  
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro, 00 centi) un nodrošinājumu –EUR 1500,00 (viens 
tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2016.gada 5.aprīlī plkst. 
15:00 Pils ielā 1, Alsungā, domes sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts Nekustamais īpašums „Mežniecība” sastāv no: 
diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

090332 001) ar mājas kopējo platību 520.00 m2,  
 

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
) ar mājas kopējo platību 54.70 m2 

  
Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 15000 (piecpadsmit tūkstoši  eiro un 00 centi).  
 
Apliecība izdota _____.gada _______________  
 
Komisijas sekretāre ____________________________ z.v. paraksts 



3.pielikums Nekustamā īpašuma  
„Mežniecība”, Alsungas  nov.  

Izsoles noteikumu  
Izsoles protokols Nr._____ 

 
Izsoles laiks un vieta: 2016.gada 5.aprīlī. plkst.15:00 Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas  novadā.  
Izsolāmā objekta nosaukums un adrese:  
Nekustamais īpašums „Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
009 0332 003) ar kopējo platību 212.50 m2,  

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
 

  
Izsoles gaita: _______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)  
_____________________________________________________________________  
(izsoles dalībnieka, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums) 
____________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
reģistrācijas kartītes nr._____  
Iemaksāts nodrošinājums EUR 1500,00 (Viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi).  
Objekta pircējam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā (summa ar 
cipariem un vārdiem)_________________________________________________  
Pircējs apņemas nomaksāt visu summu divu nedēļu laikā no izsoles dienas.  
Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi.  
Komisijas priekšsēdētājs  
________________  
Z.v.  
Komisijas locekļi:  
Nosolītā objekta pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums  
________________________________________________________________  
Z.v.  
Pircēja vai pilnvarotās personas paraksts  
 



Nekustamā īpašuma  
„Mežniecība”, Alsungas  nov.  

Izsoles noteikumu 
4.pielikums  

Izziņa 
norēķinam par izsolē iegūto objektu  
_____________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums  
_____________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs  
Izsolē, kas notika 2016.gada 5.aprīlī Pils ielā 1, Alsungā ieguva īpašumā Nekustamo īpašumu „Mežniecība” sastāv 
no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

istratīvā kantora ēka (kadastra apzīmējums 62420090332 001) ar mājas kopējo platību 520.00 m2,  
 

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
rts, nojume (kadastra apzīmējums 62420090230 001) ar mājas kopējo platību 54.70 m2 

par summu (summa cipariem un vārdiem)  
_____________________________________________________________________ 
Iemaksāts nodrošinājums EUR 1500.00 (Viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi).  
 
Līdz 2016.gada ____._____________ jāpārskaita (summa ar cipariem un 
vārdiem)___________________________________________________________________________, ieskaitot to 
Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X,.  
Komisijas priekšsēdētājs  
_______________  
Z.v.  
Izsoles protokolists _______________ 
 
 
 
 
 
 



Nekustamā īpašuma  
„Mežniecība”, Alsungas  nov.  

Izsoles noteikumu  
5.pielikums 

 
Nekustamā īpašuma pirkuma līgum ( projekts)  

 
Alsunga, 2016. gada ___._____ 
 
Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’  rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 
90000036596, Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska personā, un  
___________, personas kods vai reģ. Nr……………, dzīvojoša/juridiskā adrese _______- iela ______, _____, LV-
_____, turpmāk tekstā – Pircējs, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu  un Alsungas 
novada domes 201___.gada ‘’__’’____  lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma ‘Mežniecība, Alsungā, Alsungas novadā , 
atsavināšanu’’ (prot. Nr.10,) un 201_-.gada ‘’_______- lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma ‘’Mežniecība’’ Alsungā, 
Alsungas novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu’’ (prot. Nr.___ ), noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, 
turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:  
 

1. Līguma priekšmets 
 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā  
nekustamo īpašumu ‘Mežniecība, Alsungā, Alsungas novadā , kas sastāv Nekustamais īpašums „Mežniecība” 
sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
ums 6242 009 0332 003) ar kopējo platību 212.50 m2,  

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
, turpmāk tekstā – 

nekustamais īpašums. 
1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Alsungas novada   zemesgrāmatā 2014.gada 15.oktobrī, 
nodalījuma Nr. 10000152768, žurnāla Nr. 3300000868075. 
1.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – 
 Zemes gabalā ar kadastra Nr.62420090032 
Atzīme – autoceļa Almale-Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme- ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.62420090280, 62420090279, 62420090056 
Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.62420090230 
Atzīme- autoceļa Reģi-Oliņi 30m aizsargjosla 
Atzīme- autoceļa Almale -Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 

 
1.4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un 
saistībām, un par to nav tiesas strīdu. 
1.5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir 
zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. Pilnas 
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc Pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā. 
1.7. Zemes gabala lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve(0908). 
1.8. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības 
pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, 
kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 
atbildību no PĀRDEVĒJA. 



1.9. PĀRDEVĒJAM ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to 
neizmanto šajos līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā, kā arī PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izmantot 
pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu ne mazāk kā trīs gadu laikā pēc Pirkuma līguma parakstīšanas 
dienas. Atpakaļpirkuma līgums PIRCĒJAM ar PĀRDEVĒJU jānoslēdz viena mēneša laikā no pieprasījuma par 
atpakaļpirkumu saņemšanas dienas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums tiek atpirkts par pirkuma līgumā noteikto 
cenu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā PIRCĒJS 10 dienu laikā nomaksā līgumsodu 10% apmērā no nekustamā 
īpašuma pirkuma cenas.  
  

 
 

2. Pirkuma maksa 
 
2.1. Saskaņā ar Alsungas novada domes 201---.gada ‘’---’’--- lēmumu (protokols Nr. -- ) par nekustamā īpašuma 
‘’Mežniecība’’ Alsunga, Alsungas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un, pusēm savstarpēji vienojoties, 
nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir EUR _____ (__________). 
2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100% EURO 
2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par 
to otrai pusei. 
2.4. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma 
maksu.  
 

3. Pušu tiesības un pienākumi 
 
3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 
akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi. 
3.2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un 
nodevas.  
3.3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt 
piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Alsungas novada zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. 
3.4. PIRCĒJAM jāievēro sekojoši noteikumi turpmākā nekustamā īpašuma izmantošanā: 
3.4.1. zemesgabals jāizmanto atbilstoši tā lietošanas mērķim un jāuztur atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem, regulāri noteiktajos termiņos jāmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos un tieši ar objektu 
saistītos nodokļus un nodevas; 
            

4. Nobeiguma noteikumi 
 
4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā. 
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs 
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
4.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, 
strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs. 
4.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai 
Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
  
 
PĀRDEVĒJS                                                                   PIRCĒJS 
 
 
 
________________                                             __________________ 
/--------/                                                            /-------/ 
 
 
 
 
Vai 



PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS) 
Alsungā, 2014.gada ___. _______________ 
Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’  rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 
90000036596, Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska personā,, turpmāk tekstā saukts PĀRDEVĒJS, un 
___________________________________, turpmāk tekstā saukts PIRCĒJS, abi kopā saukti  
PUSES, un vienojās par sekojošo: 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod, bet PIRCĒJS, pērk un pieņem nekustamo īpašumu  
„ Nekustamais īpašums „Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

32 001) ar mājas kopējo platību 520.00 m2,  
 

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
 mājas kopējo platību 54.70 m2, turpmāk tekstā  - 

OBJEKTS. 
1.2. OBJEKTS Līguma noslēgšanas brīdī pieder PĀRDEVĒJAM, ko apliecina Zemesgrāmatu apliecība.  
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
2.1. Līguma summa ir __________________ (______________________________), kas  samaksājama 100% 
naudā, turpmāk saukta – Līguma summa.  
2.2. Līguma summa uz Līguma parakstīšanas dienu ir pārskaitīta Alsungas novada domes kontā 
Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X,., ko apliecina  _______________ maksājuma 
uzdevums Nr. _______. 
3. LĪGUMA IZDEVUMU SEGŠANA 
3.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar OBJEKTA pirkšanu un īpašuma tiesību pārreģistrēšanu un korroborēšanu 
zemesgrāmatā (tajā skaitā, bet ne tikai – amata atlīdzību zvērinātam notāram, nodevas un citus obligātos 
maksājumus), kā arī jebkurus citus izdevumus, kuri šai sakarā rodas vai radīsies, pilnībā apņemas segt PIRCĒJS. 
3.2. PIRCĒJS apņemas iesniegt nepieciešamos dokumentus zemesgrāmatu nodaļā Objekta korroborācijai uz sava 
vārda ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas. 
4. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI 
4.1. Pēc Līguma parakstīšanas PĀRDEVĒJS apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā nodot PIRCĒJAM OBJEKTU un 
nepieciešamos dokumentus, kas ir PĀRDEVĒJA rīcībā, OBJEKTA korroborācijai Zemesgrāmatā, par ko tiek 
sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts. 
4.2. PĀRDEVĒJS apņemas neieķīlāt OBJEKTU vai kā citādi to vairāk neapgrūtināt, kā arī neatsavināt to kādai 
trešajai personai no šī Līguma noslēgšanas brīža līdz PIRCĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU tiek korroborētas 
Zemesgrāmatā. 
5. PIRCĒJA PIENĀKUMI 
5.1. PIRCĒJAM ir zināmi un saistošs visi īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumi, kas nostiprināti zemesgrāmatā, tas 
ir:  
Zemes gabalā ar kadastra Nr.62420090032 
Atzīme – autoceļa Almale-Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme- ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.62420090280, 62420090279, 62420090056 
Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.62420090230 
Atzīme- autoceļa Reģi-Oliņi 30m aizsargjosla 
Atzīme- autoceļa Almale -Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
. 
6. PUŠU APLIECINĀJUMI 
6.1. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz šī Līguma noslēgšanai OBJEKTS nav nevienam citam atsavināts, un par to nav 
strīda, par kuriem PIRCĒJAM nebūtu zināms. 



6.2. PIRCĒJS, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir zināms OBJEKTA stāvoklis dabā, tā atrašanās vieta un 
lietošanas tiesību apgrūtinājumi, un viņam nav pretenziju pret PĀRDEVĒJU šajā sakarā, tagad, kā arī atsakās no 
tiesībām tādas celt nākotnē. 
6.3. PIRCĒJS apliecina, ka viņam ir pilnībā saprotami Civillikuma 993.pants un 994.pants, ka nekustamā īpašuma 
nodošana nerada īpašuma tiesības, bet par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts 
zemesgrāmatā. 
 
7. CITI NOTEIKUMI 
7.1. Šis Līgums ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem. 
7.2. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai izpildei. 
7.3. Visus strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, PUSES cenšas atrisināt pārrunu ceļā, ja tas nav iespējams, tad 
strīdu izskata vispārējās jurisdikcijas tiesa. 
7.4. Gadījums, kad viena PUSE uzsāk strīdu (tajā skaitā – iesniedz prasību tiesā), nav uzskatāms par pamatu, lai 
nepildītu ar šo Līgumu uzņemtās saistības. 
7.5. Līgums atceļams, grozāms vai papildināms, tikai PUSĒM rakstiski vienojoties, Vienošanās par izmaiņām Līgumā 
noformējama rakstveidā un PUŠU parakstīta kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
7.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ lapām 4 (četros) eksemplāros, no kuriem divi eksemplāri tiek nodoti 
Pircējam, divi eksemplāri paliek Pārdevējam. 
8. PUŠU REKVIZĪTI 
 
PĀRDEVĒJS PIRCĒJS 
 

 

 

 

  



                                                                                                                             2.Pielikums 
                                                                                                                Nekustamo īpašumu pirkuma līgumi 

 
Nekustamā īpašuma pirkuma līgums 

 
Alsunga, 2016. gada ….. 
 
Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’  rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 
90000036596, Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska  personā, un  
[..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads, turpmāk tekstā – Pircējs, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu  un Alsungas novada domes lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. 
septembra un   2016.gada 18. janvāra lēmumu Nr.1 , noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk 
tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:  
 
1. Līguma priekšmets 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā  
nekustamo īpašumu ‘Ēdoles iela 17’’, Alsungas novadā , kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
62420080540-0.1794 ha  platībā (kadastra Nr. 6242 008 0063) , turpmāk tekstā – nekustamais īpašums. 
1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda  Kuldīgas zemesgrāmatas nodaļā Alsungas  novada 
zemesgrāmatā 2015.gada 2.novembrī nodalījuma Nr. 100000549929, žurnāla Nr. 300003973254. 
1.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi –  
- uz zemes gabala atrodas  zemes īpašniekam nepiederošas būves vai būves daļa  
- uz zemes gabala atrodas  zemes īpašniekam nepiederošas būves vai būves daļa  
- vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli laukos 
1.4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un 
saistībām, un par to nav tiesas strīdu. 
1.5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir 
zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. Pilnas 
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc Pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā. 
1.7. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 
1.8. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības 
pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, 
kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 
atbildību no PĀRDEVĒJA. 
1.9. PĀRDEVĒJAM ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to 
neizmanto šajos līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā, kā arī PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izmantot 
pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu ne mazāk kā trīs gadu laikā pēc Pirkuma līguma parakstīšanas 
dienas. Atpakaļpirkuma līgums PIRCĒJAM ar PĀRDEVĒJU jānoslēdz viena mēneša laikā no pieprasījuma par 
atpakaļpirkumu saņemšanas dienas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums tiek atpirkts par pirkuma līgumā noteikto 
cenu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā PIRCĒJS 10 dienu laikā nomaksā līgumsodu 10% apmērā no nekustamā 
īpašuma pirkuma cenas.  
 
2. Pirkuma maksa 
2.1. Saskaņā ar Alsungas novada domes 2016.gada ‘’28’janvāra lēmumu (protokols Nr. 1 ) par nekustamā īpašuma 
‘’Ēdoles iela 17’’  Alsungas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā 
īpašuma pārdošanas cena ir 1209.82 EUR (Viens tūkstotis divi simti deviņi euro un 82 centi). 
2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100% EURO. 
2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par 
to otrai pusei. 
2.4. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma 
maksu.  
 
3. Pušu tiesības un pienākumi 
3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 
akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi. 



3.2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un 
nodevas.  
3.3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt 
piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Kuldīgas  tiesas zemesgrāmatu  nodaļas Alsungas 
novada zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. 
3.4. PIRCĒJAM jāievēro sekojoši noteikumi turpmākā nekustamā īpašuma izmantošanā: 

3.4.1. zemesgabals jāizmanto atbilstoši tā lietošanas mērķim un jāuztur atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, regulāri noteiktajos termiņos jāmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktos un tieši ar objektu saistītos nodokļus un nodevas; 

            
4. Nobeiguma noteikumi 
4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā. 
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs 
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
4.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, 
strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs. 
4.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai 
Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
  
 
 
PĀRDEVĒJS                                                                   PIRCĒJS 
                                  
 
 
 
 
 
________________                                             __________________ 
/A.Sokolovskis/                                                          [..] 
 
  



 
 
Pirkuma līgums  
 
Alsunga, 2016. gada …….. 
 
Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’  rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 
90000036596, Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska  personā, un  
[..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Rīga, turpmāk tekstā – Pircējs, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumu  un Alsungas novada domes 2016.gada ‘’28’’janvāra  lēmumu ‘’Par ‘Starpgabali’’ nodošanu 
atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu ’’ (prot. Nr.1,) noslēdz šo pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, 
par tālāk norādīto:  
 
1. Līguma priekšmets 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā  
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080543-0.0337 ha platībā, kas atdalāma no nekustamā 
īpašuma ‘’Starpgabali’’ , Alsungas novads, kadastra Nr. 62420080075 un pievienojama nekustamam īpašumam 
‘’Ēdoles iela 19’’ Alsungas, Alsungas novads ar kadastra Nr.62420080109 , turpmāk tekstā – nekustamais īpašums. 
1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda  Kuldīgas zemesgrāmatas nodaļā Alsungas  novada 
zemesgrāmatā 2015.gada 4.decembrī, nodalījuma Nr. 100000550960, žurnāla Nr. 300003994109 
1.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap 
kultūras pieminekli laukos. 
1.4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un 
saistībām, un par to nav tiesas strīdu. 
1.5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir 
zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. Pilnas 
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc Pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā. 
1.7. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 
1.8. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības 
pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, 
kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 
atbildību no PĀRDEVĒJA. 
1.9. PĀRDEVĒJAM ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to 
neizmanto šajos līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā, kā arī PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izmantot 
pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu ne mazāk kā trīs gadu laikā pēc Pirkuma līguma parakstīšanas 
dienas. Atpakaļpirkuma līgums PIRCĒJAM ar PĀRDEVĒJU jānoslēdz viena mēneša laikā no pieprasījuma par 
atpakaļpirkumu saņemšanas dienas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums tiek atpirkts par pirkuma līgumā noteikto 
cenu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā PIRCĒJS 10 dienu laikā nomaksā līgumsodu 10% apmērā no nekustamā 
īpašuma pirkuma cenas.  
  
2. Pirkuma maksa 
2.1. Saskaņā ar Alsungas novada domes 2016.gada ‘’28’janvāra lēmumu (protokols Nr. 1 ) ‘’Par ‘Starpgabali’’ 
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu ’’, pusēm savstarpēji vienojoties, zemes gabala 
pārdošanas cena ir 448.10 EUR (četri simti četrdesmit astoņi euro un 10 centi). 
2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100% EURO. 
2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par 
to otrai pusei. 
2.4. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma 
maksu.  
 
3. Pušu tiesības un pienākumi 
3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 
akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi. 
3.2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un 
nodevas.  



3.3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt 
piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Kuldīgas  tiesas zemesgrāmatu  nodaļas Alsungas 
novada zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. 
3.4. PIRCĒJAM jāievēro sekojoši noteikumi turpmākā nekustamā īpašuma izmantošanā: 

3.4.1. zemesgabals jāizmanto atbilstoši tā lietošanas mērķim un jāuztur atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, regulāri noteiktajos termiņos jāmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktos un tieši ar objektu saistītos nodokļus un nodevas; 

            
4. Nobeiguma noteikumi 
4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā. 
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs 
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
4.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, 
strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs. 
4.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai 
Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
  
 

PĀRDEVĒJS                                                                   PIRCĒJS 

                                  

 

 

 

 

 

________________                                             __________________ 

/A.Sokolovskis/                                                                   [..] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirkuma līgums  
 

Alsunga, 2016. gada …….. 
 
Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’  rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 
90000036596, Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska  personā, un  
[..], personas kods [..], dzīvojoša [..]Alsunga, Alsungas novads, turpmāk tekstā – Pircējs, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu  un Alsungas novada domes 2016.gada ‘’28’’janvāra  lēmumu ‘’Par 
‘Starpgabali’’ nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu ’’ (prot. Nr.1,) noslēdz šo pirkuma līgumu, 
turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:  
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā  
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080522-0.0521 ha platībā, kas atdalāma no nekustamā 
īpašuma ‘’Starpgabali’’ , Alsungas novads, kadastra Nr. 62420080075 un pievienojama nekustamam īpašumam 
‘’Ēdoles iela 13’’ Alsungas, Alsungas novads ar kadastra Nr.62420080261 , turpmāk tekstā – nekustamais īpašums. 
1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda  Kuldīgas zemesgrāmatas nodaļā Alsungas  novada 
zemesgrāmatā 2015.gada 4.decembrī, nodalījuma Nr. 100000550960, žurnāla Nr. 300003994109 
1.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap 
kultūras pieminekli laukos. 
1.4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un 
saistībām, un par to nav tiesas strīdu. 
1.5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir 
zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. Pilnas 
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc Pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā. 
1.7. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 
1.8. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības 
pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, 
kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 
atbildību no PĀRDEVĒJA. 
1.9. PĀRDEVĒJAM ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to 
neizmanto šajos līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā, kā arī PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izmantot 
pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu ne mazāk kā trīs gadu laikā pēc Pirkuma līguma parakstīšanas 
dienas. Atpakaļpirkuma līgums PIRCĒJAM ar PĀRDEVĒJU jānoslēdz viena mēneša laikā no pieprasījuma par 
atpakaļpirkumu saņemšanas dienas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums tiek atpirkts par pirkuma līgumā noteikto 
cenu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā PIRCĒJS 10 dienu laikā nomaksā līgumsodu 10% apmērā no nekustamā 
īpašuma pirkuma cenas.  
  

2. Pirkuma maksa 
2.1. Saskaņā ar Alsungas novada domes 2016.gada ‘’28’janvāra lēmumu (protokols Nr. 1 ) ‘’Par ‘Starpgabali’’ 
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu ’’, pusēm savstarpēji vienojoties, zemes gabala 
pārdošanas cena ir 509.10 EUR (pieci simti deviņi euro un 10 centi). 
2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100% EURO. 
2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par 
to otrai pusei. 
2.4. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma 
maksu.  
 
 

3. Pušu tiesības un pienākumi 
3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 
akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi. 
3.2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un 
nodevas.  



3.3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt 
piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Kuldīgas  tiesas zemesgrāmatu  nodaļas Alsungas 
novada zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. 
3.4. PIRCĒJAM jāievēro sekojoši noteikumi turpmākā nekustamā īpašuma izmantošanā: 

3.4.1. zemesgabals jāizmanto atbilstoši tā lietošanas mērķim un jāuztur atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, regulāri noteiktajos termiņos jāmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktos un tieši ar objektu saistītos nodokļus un nodevas; 

            
4. Nobeiguma noteikumi 

4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā. 
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs 
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
4.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, 
strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs. 
4.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai 
Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
  
 
 
PĀRDEVĒJS                                                                   PIRCĒJS 
                                  
 
 
 
 
 
________________                                             __________________ 
/A.Sokolovskis/                                                                    [..] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pirkuma līgums  
 

Alsunga, 2016. gada …….. 
 
Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’  rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 
90000036596, Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara 
Sokolovska  personā, un  
[..], personas kods [..], dzīvojoša [..] Alsunga, Alsungas novads, turpmāk tekstā – Pircējs, pamatojoties uz  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu  un Alsungas novada domes 2016.gada ‘’28’’janvāra  lēmumu ‘’Par 
‘Starpgabali’’ nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu ’’ (prot. Nr.1,) noslēdz šo pirkuma līgumu, 
turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:  
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā  
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080513-0.0562 ha platībā, kas atdalāma no nekustamā 
īpašuma ‘’Starpgabali’’ , Alsungas novads, kadastra Nr. 62420080075 un pievienojama nekustamam īpašumam 
‘’Ēdoles iela 11’’ Alsungas, Alsungas novads ar kadastra Nr.62420080100 , turpmāk tekstā – nekustamais īpašums. 
1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda  Kuldīgas zemesgrāmatas nodaļā Alsungas  novada 
zemesgrāmatā 2015.gada 4.decembrī, nodalījuma Nr. 100000550960, žurnāla Nr. 300003994109 
1.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija ap 
kultūras pieminekli laukos. 
1.4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un 
saistībām, un par to nav tiesas strīdu. 
1.5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir 
zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 
1.6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. Pilnas 
īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc Pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā. 
1.7. Zemes gabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). 
1.8. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības 
pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, 
kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 
atbildību no PĀRDEVĒJA. 
1.9. PĀRDEVĒJAM ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to 
neizmanto šajos līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā, kā arī PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izmantot 
pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu ne mazāk kā trīs gadu laikā pēc Pirkuma līguma parakstīšanas 
dienas. Atpakaļpirkuma līgums PIRCĒJAM ar PĀRDEVĒJU jānoslēdz viena mēneša laikā no pieprasījuma par 
atpakaļpirkumu saņemšanas dienas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums tiek atpirkts par pirkuma līgumā noteikto 
cenu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā PIRCĒJS 10 dienu laikā nomaksā līgumsodu 10% apmērā no nekustamā 
īpašuma pirkuma cenas.  
  

2. Pirkuma maksa 
2.1. Saskaņā ar Alsungas novada domes 2016.gada ‘’28’janvāra lēmumu (protokols Nr. 1 ) ‘’Par ‘Starpgabali’’ 
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu ’’, pusēm savstarpēji vienojoties, zemes gabala 
pārdošanas cena ir 522.10 EUR (pieci simti divdesmit divi euro un 10 centi). 
2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100% EURO. 
2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par 
to otrai pusei. 
2.4. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma 
maksu.  
 

3. Pušu tiesības un pienākumi 
3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie 
akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības noteikumi. 
3.2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un 
nodevas.  



3.3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt 
piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Kuldīgas  tiesas zemesgrāmatu  nodaļas Alsungas 
novada zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda. 
3.4. PIRCĒJAM jāievēro sekojoši noteikumi turpmākā nekustamā īpašuma izmantošanā: 

3.4.1. zemesgabals jāizmanto atbilstoši tā lietošanas mērķim un jāuztur atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem, regulāri noteiktajos termiņos jāmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktos un tieši ar objektu saistītos nodokļus un nodevas; 

            
4. Nobeiguma noteikumi 

4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā. 
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.  
4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs 
šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  
4.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, 
strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs. 
4.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai 
Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
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