
 
 
 
 
 
 
 

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.                                                                                                                        

                                               

                                            
ALSUNGAS NOVADA 

DOME 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss63351447,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA001101213062 

 

                                                                         Sēdes protokols 
                                                                         Alsungas novadā 
2016.gada  25.augustā                                                                                                                          Nr.9        

Darba kārtība: 

1. Par iesniegumu SIA “RA EVENTS” publiskam pasākumam. 

2. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu. 

3. Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu [..]. 

4. Par Bāriņtiesas dalību Asociācijas  20 gadu pasākumā.  

5. Par [..] iesniegumu īres līguma pagarināšanai. 

6. Par nodomu protokola  parakstīšanu 

7. Par  amata - ūdens atdzelžošanas iekārtas apkalpotājs reģistrēšanu pašvaldības amatu sarakstā. 
8. Struktūrvienības  “Sabiedrisko pakalpojuma centrs” reģistrēšana. 

9. Par  skolēnu un skolas darbinieku pusdienu ēdināšanas izmaksas apstiprināšanu Alsungas 
vidusskolā. 

10. Par papildus finansējumu mācību plāna īstenošanā. 
 

Novada domes priekšsēdētājs: kas par  šādu darba kārtību? 
Balso: vienbalsīgi “Par” 7 deputāti. 
 
Novada domes sēdi sāk pēc apvienoto komiteju sēdes plkst.16.00 un beidz plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, 
Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradušies deputāti: I.Staņislavčika, G.Rozentāls 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, nekustamā īpašuma speciāliste S.Kreičmane, 
vidusskolas direktore L.Baumane, Izglitības  pārvaldes vadītāja A.Vanaga.  
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis, 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga 
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1.#   

Par iesniegumu SIA “RA EVENTS” publiskam pasākumam 

E.Zvejnieks, A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

 

        Izskatot SIA “RA EVENTS” iesniegumu “Par publiska pasākuma rīkošanu” 16.09.2016.līdz 

18.09.2016., 

Konstatē: 

 Pasākuma organizators “SIA “RA Events” reģistrācijas Nr. 412030449203 (Celtnieku ielā 

23,Talsos,LV-3201); 

 Par tehnisko drošību atbildīgā persona: [..] p/k  [..] ([..]), m.t. [..]; 

 Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona: [..] p/k  [..] ([..] ), m.t. [..]; 

 Pasākums (veids un mērķis) Autosporta sacensības Eiropas rallija čempionāta pirmais posms; 

 Pasākuma norises vieta, datums, sākuma un beigu laiks: Liepāja un Liepājas novads, Kuldīga un 

Kuldīgas novads, Alsungas novads 16.09.2016.līdz 18.09.2016.; 

 Plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits: Dalībnieku skaits līdz 200; Apmeklētāju 

skaits līdz 30 000; 

 Iesniegumam pievienoti: 

o Iesniegumi: VAS “Latvijas valsts ceļi”, Kuldīgas slimnīca, Kurzemes reģiona NMP, Kuldīgas UGD 

iecirknis, Alsungas novada dome, SIA “Sabiedriskais transports”, Kuldīgas policijas iecirknis, 

o Līgums Nr.IA422016 ar “GROUP r m s” (kārtības nodrošināšana), 

o Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise Nr.610031651 ERGO 

 

Kartes: 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

          Pamatojoties uz  novada domes apvienoto komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, A.Kaminskis, 
D.Martinova,  Z.Vanaga 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Balsošanā nepiedalās J.Gulbis, 
Dome nolemj: 

Izsniegt Atļauju  SIA “RA EVENTS” publiskā pasākuma rīkošanai 16.09.2016.-18.09.2016.: 



 
 
 
 
 
 
 

                                           

 
ALSUNGAS NOVADA 

DOME 
 

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

tālrunis 63351342, fakss63351447,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA001101213062 

 ATĻAUJA 
publiska  pasākuma organizēšanai publiskā vietā Alsungas novadā 

 
Izsniegta 2016.gada “25..”augustā 
                                                        
1. Pasākuma organizators:   SIA “RA EVENTS 
 reģistrācijas Nr.412030449203 (Celtnieku ielā 23,Talsos,LV-3201); 
 
2. Informācija par tehnisko drošību atbildīgā persona: 
[..] p/k  [..] ([..]), m.t. [..]; 
 
3. Informācija par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona:  
[..] p/k  [..] ([..]), m.t. [..]; 
 
4. Pasākuma veids un mērķis:  Autosporta sacensības Eiropas  rallija čempionāta pirmais posms; 
 
5.   Pasākuma norises vieta:  Liepāja un Liepājas novads, Kuldīga un Kuldīgas novads, Alsungas novads  
     Pasākuma norises datums: 16.09.2016.līdz 18.09.2016. 
     Paredzēts  slēgt vai ierobežot transporta kustību: Jā; 
 

        6. Pasākumā izmantojamās bīstamās iekārtas: nav. 
 

 

Priekšsēdētājs A. Sokolovskis 
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2.# 
Par nekustamā īpašuma ”Laidi” sadalīšanu 

E.Zvejnieks, A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 09.08.2016. tika 
saņemts  no pilnvarotās personas (pilnvara 13.10.2015, pilnvara 25.05.2016 Nr. [..])[..], p.k. [..], dzīvo  
[..]  Kuldīga   iesniegums  ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma  [..] zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu  [..];[..];[..], piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunus nosaukumus.  
Papildus iesniegti dokumenti:  

- Pilnvara, reģ. Nr. [..], izdota 25.05.2015.; 
- Pilnvara, reģ. Nr. [..], izdota 15.10.2015.   
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 

iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes 
vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu 
nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1.punktu,  un novada domes apvienoto komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, 
A.Kaminskis,D.Martinova,  Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu  [..] (kadastra Nr. [..]): 
 
1. Atdalot no īpašuma zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu  [..] - 14.98 ha, [..] -1.36 ha 
    1.1. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība  (NĪLM 
kods 0201).  
     1.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novads. 
2. Atdalot no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  [..] - 3.39 ha,  
    2.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība  (NĪLM 
kods 0101).  
    2.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu [..], Alsungas novads. 
 
 

3.#  
Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam  [..] zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu  [..] 

E.Zvejnieks, A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 
Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 09.08.2016. tika saņemts  no pilnvarotās personas  (pilnvara 
13.10.2015, pilnvara 25.05.2016 Nr. [..]) [..], p.k. [..], dzīvo’ [..] Kuldīga   iesniegums    ar lūgumu atļaut 
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Laidi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  
[..]. 



 
 
 
 
 
 
 

Saskaņā ar „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu zemesgabalu sadalīšanai 
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. 
Iesniegumam pievienots nekustamā īpašuma  [..], kadastra apzīmējuma  [..] robežu plāns ar plānoto 
zemes sadalījumu. 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 3.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu 
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2.punktu, vietējā pašvaldība izsniedz 
ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus. 

Pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, 
A.Kaminskis,D.Martinova,  Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
 
Dome nolemj: 

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

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

2. Darba uzdevums (pielikums Nr.2) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PIELIKUMS Nr.1 

Grafiskais pielikums ar paredzētajām zemes robežām 

   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PIELIKUMS Nr.2 

 

DARBA UZDEVUMS 

Zemes ierīcības projekta izstrādei zemes gabalam [..]  ar kadastra apzīmējumu Nr. [..], kopplatība 

12.78 ha  Alsungas novada   teritorijā. 

 

1. Zemes ierīcības projekta pamatojums un mērķis. 
 

Pilnvarotās personas  (pilnvara 13.10.2015, pilnvara 25.05.2016 Nr. [..])[..], p.k. [..], dzīvo  [..] Kuldīga   

iesniegums par saimniecības ‘’Laidi’’ zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.6242 0050104 sadalīšanu. 
 
 
 
2. Plānojamā teritorija. 
 

Zemes ierīcības projekts izstrādājams Alsungas novada teritorijā zemes gabalam [..]: 

1.  Ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]; 
Sadalāmās zemes vienības koplatība  [..]  ha. Zemes vienību plānots sadalīt 2.daļās (grafiskais pielikums 

Nr.1). Pirmā daļa ar aptuveno platību 2.56 ha  otrā daļa ar aptuveno platību 10.22 ha.  Uzmērot, platības var 
tikt precizētas. 
 
3. Zemes ierīcības projekta nosacījumi. 
 

Lai sadalītu zemes gabalus [..] izstrādājams zemes ierīcības projekts, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

 Projekts izstrādājams uz esošā plāna pamata; 

 Projektā iezīmējamas esošās inženiertehnisko komunikāciju aizsargjoslas 

 (ceļi, elektrolīnijas, ja tādas ir uz sadalāmiem zemes gabaliem); 

 Katram zemes gabalam nodrošināma piekļūšana- iebrauktuve (servitūts); 

 Projekts izstrādājams, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus un ugunsdrošības prasības. 

 Zemes ierīkotājam jāsaskaņo ar Latvijas valsts ceļiem, jo skar valsts autoceļu aizsargjoslu. 
Zemes ierīcības projekts izstrādājams un iesniedzams Alsungas novada pašvaldībā 1 eksemlplārā - 
elektroniski (PDF Formātā) ar drošu elektronisko parakstu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4.# 

Par Bāriņtiesas pārstāvja dalību  Asociācijas 20 gadu pasākumā 

E.Zvejnieks, A.Sokolovskis, D.Kaminska  
 

            Izskatot Latvijas Bāriņtiesu darbinieku Asociācijas 12.08.2016. vēstuli Nr.2.1.44 “Par bāriņtiesu 
darbības 20 gadu jubilejas svētku pasākumu” un pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju 
sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 

Pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  
Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Balsošanā nepiedalās A.Kaminskis, 
Dome nolemj: 

1. Bāriņtiesas priekšsēdētājai Dinai Kaminskai piedalīties  Bāriņtiesu Asociācijas 20 gadu jubilejas 

pasākumā. 

2. Finanšu nodaļai pārskaitīt Latvijas Bāriņtiesu Asociācijai  100,00 euro  dalības maksu kopā ar 

finansiālu atbalstu svētku pasākuma nodrošināšanai. 

 
 

5.# 
Par R. Vainovska iesniegumu īres līguma pagarināšanai 

E.Zvejnieks, A.Sokolovskis,V.Dunajevs, V.Zingberga 

        Saskaņā ar : 

 [..] 27.07.2016. iesniegumu par īres līguma pagarināšanu un  faktu, ka īres līguma termiņš bija 
7.08.2016. , 

 [..] iesniegumu par uzņemšanu rindā uz apdzīvojamās platības iedali, 

 Pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, 
A.Kaminskis,D.Martinova, Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1.  Atļaut [..] īrēt dzīvokli [..] uz noteiktu laiku- pašvaldības policijas inspektora stāšanos darbā 
2016.gadā Alsungas novada pašvaldības policijas iecirknī. [..] par periodu no 2016.gada augusta 
mēneša un par katru nākošo kalendāro mēnesi (līdz pašvaldības izpilddirektora paziņojumam par 
dzīvokļa [..] atbrīvošanu)  maksāt  īres un komunālos maksājumus. 

 
2. Uzņemt rindā uz apdzīvojamās platības iedali [..] Ģimenē 2 cilvēki. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6.# 
Par nodomu protokola  parakstīšanu 

E.Zvejnieks, A.Sokolovskis 
 

Iepazīstoties ar  apvienoto komiteju sēdes atzinumiem,E.Zvejnieka  jautājums - kāpēc 
izmainījusies summa?  

Priekšsēdētājs A. Sokolovskis  informē kāpēc summa izmainījusies. 
P.S. Punkts 2.3. domes  sēdē izskatīšanai nav pievienots. 

Pamatojoties uz Nodomu protokola par ieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā , kā arī saskaņā ar novada 
domes apvienoto komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, 
D.Martinova,  Z.Vanaga 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Nodomu protokolu par ieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā. Novada  domes 
priekšsēdētājam A.Sokolovskim parakstīt Nodomu protokolu par ieteikuma iesniegšanu Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības 
programmā. 

2. Projekta “Jēkaba ceļa mākslas un kultūras magnēti” Alsungas pašvaldības objekta “Alsungas pils” 
budžeta kopējā summa EUR 400 000,00, tai skaitā ERAF daļa 85% no izmaksām jeb EUR 
340 000,00 un Alsungas novada pašvaldības līdzfinansējums 15 % jeb EUR 60 000,00.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 

NODOMU PROTOKOLS 

Par sadarbību un projekta pieteikuma iesniegšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmā  

 

Kuldīgā, 2016.gada ___. augustā. 

 

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000035590, juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-

3301, kuru, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, pārstāv Domes 

priekšsēdētāja Inga Bērziņa, turpmāk tekstā – Kuldīgas pašvaldība, no vienas puses,  

 

Talsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009113532, juridiskā adrese: Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, 

LV-3201, kuru, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Talsu novada pašvaldības nolikumu, pārstāv 

________________, turpmāk tekstā – Talsu pašvaldība, no otras puses un 

 

  Alsungas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000036596, juridiskā adrese: Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas 

novadā, LV-3306, kuru, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Alsungas novada pašvaldības nolikumu, 

pārstāv _________________, turpmāk tekstā – Alsungas pašvaldība, no trešās puses, 

 

visi trīs turpmāk tekstā kopā saukti – Sadarbības partneri, kā arī - Puses, pamatojoties uz spēkā esošiem 

normatīviem aktiem, bez viltus, maldības un spaidiem, paraksta šo Nodomu protokolu, turpmāk tekstā – Nodomu 

protokols, uz šādiem nosacījumiem: 

 

1. NODOMU PROTOKOLA PREAMBULA 
 

 Pamatojoties uz 24.05.2016. MK noteikumu Nr.322 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 
prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" 
īstenošanas noteikumi”, turpmāk tekstā – MK noteikumi, 20.punktu, lai Sadarbības partneri iesniegtu pieteikumu 
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa, turpmāk tekstā – SAM, 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, Puses apliecina gatavību 
sadarbībai. 
 

2. NODOMU PROTOKOLA PRIEKŠMETS 
  
2.1. Sadarbības Partneri apņemas savstarpēji sadarboties projektā ar nosaukumu “Jēkaba ceļa mākslas un 

kultūras magnēti” , turpmāk tekstā – Projekts, realizācijā, ar to saprotot: 
2.1.1. Puses kā vadošo partneri nosaka Kuldīgas pašvaldību; 
2.1.2. iesniedz Projekta idejas veidlapu SAM 5.5.1. ideju priekšatlases konkursā LR Kultūras ministrijas 

noteiktajā kārtībā un termiņā; 



 
 
 
 
 
 
 

2.1.3. gadījumā, ja Projekta ideja tiks apstiprināta, sagatavos projekta pieteikumu LR Kultūras ministrijas 
noteiktajā kārtībā un termiņā.  

2.2. Projekta ietvaros Puses sadarbojas mākslas, kultūras un radošo industriju jomā, kā rezultātā tiks saglabāti un 

atjaunoti šādi objekti: 

2.2.1. Kuldīgas pašvaldībai – Valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta “Adatu fabrika” (ēka  Kalpaka ielā 

4), aizsardzības Nr. 9154; 

2.2.2. Alsungas pašvaldībai – Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Alsungas pils”, aizsardzības Nr. 

6326; 

2.2.3. Talsu pašvaldībai – Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Firksu - Pedvāles muižas apbūve”, 

aizsardzības Nr. 2604, un Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis “Sabiles sinagoga”, 

aizsardzības Nr. 9133. 

2.3. Projekta budžets pievienots nodomu protokola pielikumā. 

 

3. SADARBĪBAS PARTNERU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
 

3.1. Kuldīgas pašvaldība apņemas: 
3.1.1. Apņemas koordinēt un piedalīties Projekta idejas veidlapas izstrādē, sniedzot nepieciešamo 

informāciju un materiālus; 
3.1.2. Koordinēt un, pieaicinot visas Puses, pārstāvēt Projekta intereses LR Kultūras ministrijā un citās 

iestādēs pēc vajadzības;  
3.1.3. Izplatīt informāciju par Pušu sadarbību Kuldīgas pašvaldības rīcībā esošā informatīvajā telpā. 
 

3.2. Talsu pašvaldība apņemas: 
3.2.1. Konsultēt un piedalīties procesos pieteikuma sagatavošanā, kā arī nekavējoties parakstīt 

nepieciešamos dokumentus, lai iesniegtu Projekta ideju; 
3.2.2. izplatīt informāciju par Pušu sadarbību Talsu pašvaldības rīcībā esošā informatīvajā telpā. 

3.3.  Alsungas pašvaldība apņemas: 
3.3.1. Konsultēt un piedalīties procesos pieteikuma sagatavošanā, kā arī nekavējoties parakstīt 

nepieciešamos dokumentus, lai iesniegtu Projekta ideju; 
3.3.2. izplatīt informāciju par Pušu sadarbību Alsungas pašvaldības rīcībā esošā informatīvajā telpā. 

 

3.4. Sadarbības partneri apņemas neradīt apzinātus šķēršļus Projekta īstenošanas procesam un nodrošināt 
Sadarbības partneru pieņemto lēmumu izpildi un/vai to kontroli, kas saistīti ar sadarbības mērķa īstenošanu. 

3.5. Nekavējoties informēt visus Sadarbības partnerus par jebkādu notikumu, kas varētu izraisīt īslaicīgu vai galīgu 
sadarbības izbeigšanu vai citas izmaiņas sadarbībā. 

 

4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 
4.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp pusēm no šā Nodomu protokola vai tā sakarā, puses risina 

pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties strīdīgajos jautājumos pārrunu ceļā, tad strīds ir jānodod izskatīšanai 
Latvijas Republikas tiesā. 

4.2. Puses par šo Nodomu protokolu ir atbildīgas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 
4.3. Puses ir viena otrai atbildīgas par Nodomu protokolā paredzēto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, un tās 

apņemas atlīdzināt viena otrai visus ar to saistītos zaudējumus.   
 

5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 



 
 
 
 
 
 
 

5.1. Šā Nodomu protokola puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja 
tam par iemeslu bija šādi nepārvaramas varas apstākļi: dabas katastrofas, karadarbība, valsts varas institūciju 
likumi vai lēmumi, kas padara pusēm šajā Nodomu protokolā noteikto pienākumu izpildīšanu par neiespējumu. 

 
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

6.1. Nodomu protokols ietver Sadarbības partneru pilnīgu vienošanos; Puses ir iepazinušās ar tā saturu, piekrīt 
visiem tā punktiem un apliecina to ar saviem parakstiem. 

6.2. Sadarbības partneru pienākums ir nekavējoši jāinformē pārējos Sadarbības partnerus par savu rekvizītu 
(nosaukuma, adreses un tml.) maiņu. 

6.3. Nodomu protokols ir sastādīts trijos eksemplāros. Katra puse saņem vienu Nodomu protokola eksemplāru. 
Visiem Nodomu protokola eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

6.4. Parakstītais Nodomu protokols pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti 
par Nodomu protokola noteikumiem. 

6.5. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Nodomu protokola noteikumi, puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

7. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI: 
 

Kuldīgas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90000035590  

Juridiskā  adrese: Baznīcas iela 1,  

Kuldīga, LV-3300 

Talsu novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr. 90009113532  

Juridiskā  adrese: Kareivju ielā 7, Talsos,  

Talsu novadā, LV-3201 

Domes priekšsēdētāja: 

 

_____________________ 

/Inga Bērziņa/ 

 

 

Alsungas novada pašvaldība  

Reģistrācijas. Nr. 90000036596 

Juridiskā adrese: Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā, LV-3306 

 

Domes priekšsēdētājs: 

_____________________ 

_______: 
 
_____________________ 
/_________/ 

 

 

/____________/ 



 
 
 
 
 
 
 

7.# 

Par  ūdens atdzelžošanas iekārtas apkalpotāja  pienākumu izpildi 
__________________________________________________________________________________ 
 A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

                   Pamatojoties uz  domes priekšsēdētāja A.Sokolovska  un izpilddirektora V.Dunajeva 
priekšlikumiem par speciālista (amats) ūdens atdzelžošanas iekārtas apkalpotājs nepieciešamību 
pašvaldībā, 

Pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis,  A.Kaminskis,  Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, 
Dome nolemj: 

1. Kancelejai izstrādāt amata aprakstu ūdens atdzelžošanas iekārtas apkalpotājam un iekļaut 
pienākumu izpildi pakārtoti siltumtehniķa amata aprakstam. Piemaksa  darbiniekam 12,82 euro 
(Darba laiks 1 stunda nedēļā, kas sastāda kopsummā 4 stundas mēnesī). 

 
Pamatojums: 
Divu  atdzelžošanas iekārtu apkalpošana. 

                                                                           LĒMUMS NETIEK PIEŅEMTS! 

 

8.# 
Struktūrvienības “Sabiedrisko pakalpojumu centrs” reģistrācija 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

         Struktūrvienība ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko 
personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās 
vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās 
personas statusa. Par struktūrvienību uzskata arī tīmeklī izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un 
pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, kurām ir tīmekļa vietne un lietotāju reģistrācijas 
sistēma, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma, kuras uzturētājs atrodas Latvijas Republikā vai ārpus 
tās (likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punkts). 
Nodokļu maksātāju struktūrvienību VID reģistrē nodokļu maksātājs, kurš izveidojis struktūrvienību 
(galvenais uzņēmums), 10 dienu laikā no lēmuma par struktūrvienības izveidošanu pieņemšanas. 
Reģistrējot VID nodokļu maksātāja struktūrvienību, galvenais uzņēmums (arī fiziskās personas, kas veic 
saimniecisko darbību), uzrādot iesniedzēja (pilnvarotās personas) personu apliecinošu dokumentu un 
pilnvarojumu iesniegt dokumentus, papildus iesniedz: 

 pieteikumu “Struktūrvienību reģistrācijas lapa” (Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra 
noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību 
reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 3.pielikums); 

 struktūrvienības telpu lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, kas ir spēkā iesniegšanas brīdī, 
kopijas, ja struktūrvienības telpas nav reģistrētāja īpašumā; 

 nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā tiesiskā valdītāja izsniegtu piekrišanu struktūrvienības 
reģistrēšanai tam piederošajā nekustamajā īpašumā, izņemot, ja struktūrvienības telpas ir 
reģistrētāja īpašumā (ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki, struktūrvienības reģistrēšanai 

https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2016/p3_mk%20537.doc


 
 
 
 
 
 
 

attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā nepieciešams iesniegt VID nekustamā īpašuma visu 
kopīpašnieku vai to tiesisko valdītāju piekrišanu. Piekrišanā norāda ēkas kadastra apzīmējumu vai 
telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu 
un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru). 

 

Pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju sēdes 25.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, 
A.Kaminskis,D.Martinova,  Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1. Alsungas novada pašvaldībā izveidot struktūrvienību “Sabiedriskais pakalpojumu centrs”. 

2. Alsungas novada domes priekšsēdētājam Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēt struktūrvienību 

“Sabiedriskais pakalpojumu centrs”. Pielikumā struktūrvienības reģistrācijas lapa. 

  



 
 
 
 
 
 
 

3.pielikums 
Ministru kabineta 

2015. gada 22. septembra 
noteikumiem Nr. 537 

Struktūrvienību reģistrācijas lapa 

1. Ziņas par nodokļu maksātāju: 

vārds                           

 

  

uzvārds                                               

 

  

nosaukums A l s u n g a s 

 

n o v a d a 

 

d o m e 

     personas kods vai ārvalstu 

personas dzimšanas dati                                               

 

  

identifikācijas numurs 

(ja tāds ir piešķirts)                                               

 

  

reģistrācijas kods  9  0  0  0  0  0  3  6 5   9  6                         

 

  

2. Ziņas par personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt nodokļu maksātāju darbībās, kas ir saistītas ar 

struktūrvienības reģistrāciju: 

vārds  A  i  v  a  r  s                                     

uzvārds  S  o  k  o  l  o  v  s  k  i  s                           

personas kods vai ārvalstu 

personas dzimšanas dati  2  5  0  8  5  3  -  1  1  7  6  3                         

identifikācijas numurs 

(ja tāds ir piešķirts)                                                 

tālruņa numurs  2  9  6  6  3  3  8 4                                  

3. Ziņas par struktūrvienībām: 

Nr. 

p. k.   struktūrvienības nosaukums (t.sk. norāda tīmekļvietnes adresi) 

 1      S  a  b  i  e  d  r  i  s  k  o     p  a  k  a  l  p  o j   u  m  u    c  e  n  t  r  s 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

Nr. 

p. k. 

adrese (ielas, ēkas un telpu grupas numurs, pilsēta, apdzīvota 

vieta) pasta indekss 

 

teritorijas kods 

1 

  

P i l s 

 

i e l a 

 

N r 1 0 

     

L V 3 3 0 6 

 

6 2 4 2 

      

 

                              

 

    

 

            

 

            

http://www.likumi.lv/wwwraksti/2015/206/537/P3.DOC


 
 
 
 
 
 
 

    

 

                              

 

    

 

            

 

            

                                   

                                   

                                   

                                       

 

                              

 

    

 

            

 

            

Nr. 

p. k. 

ēkas kadastra apzīmējums (nav jānorāda, ja 

norādīts telpu grupas kadastra apzīmējums) 

 

telpu grupas kadastra apzīmējums 

1 

  

6 2 4 2 0 0 8 0 3 4 4 0 0 1 

 

6 2 4 2 0 0 8 0 3 4 4 0 0 1 

   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                       

 

                            

 

                                  

    

 

                            

 

                                  

    

 

                            

 

                                  

4. Pievienotie dokumenti (norāda dokumenta nosaukumu, eksemplāru skaitu, lapu skaitu un dokumenta derīguma 

termiņu). 

      

Sniegto ziņu pareizību apliecinu: 

vārds A i v a r s                            

uzvārds S o k o l o v s k  i  s                 Paraksts   

   

(aizpilda Valsts ieņēmumu dienesta darbinieks) 

Reģistrācijas lapu pieņēma: 

vārds                                           

uzvārds                                       Paraksts   

 

Datums                                             

 
  



 
 
 
 
 
 
 

9.# 
Par  skolēnu un skolas darbinieku pusdienu  izmaksu apstiprināšanu Alsungas vidusskolā 

 A.Sokolovskis, L.Baumane 

Saskaņā ar Alsungas vidusskolas direktores L.Baumanes 01.07.2016. vēstuli pašvaldībai “Par 
samaksu ēdināšanai” un Finanšu nodaļas vadītājas ieteikumu, pamatojoties uz novada domes apvienoto 
komiteju sēdes 18.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, 
A.Kaminskis,D.Martinova,  Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt  maksu par skolēnu un skolas darbinieku ēdināšanu (pusdienas) skolas ēdnīcā 

0,80 euro dienā, sākot ar 1.09.2016. līdz Valsts Kontroles Atzinuma saņemšanai. 

 

10.# 
Par papildus finansējumu mācību plāna īstenošanā 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs,  A.Vanaga, L.Baumane 

                 Izskatot Alsungas vidusskolas 23.08.2016. vēstuli “Par papildus finansējumu mācību plāna 
īstenošanai”, 

un pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju sēdes 25.08.2016. deputātu atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, 
A.Kaminskis,D.Martinova,  Z.Vanaga 
“Pretī”nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Veikt budžeta grozījumus mācību plāna īstenošanai: 

1.1. Vispārējās vidējās izglītības  Vispārizglītojošā virziena programmas 11.un 12.klases stundu 

plāna īstenošanai un nodrošināšanai 1,8 pedagogu likmes = 1512,74 euro mēnesī; 

1.2. 1.-4. klašu pagarinātās dienas grupas pedagogu 0,5 likmes =420 euro mēnesī. 

 

Priekšsēdētājs______________________________ A.Sokolovskis 

Sēdi protokolēja Kancelejas vadītāja ____________________V.Zingberga 

 


