Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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Sēdes protokols
Alsungā
2018. gada 15. martā

Nr. 3

Darba kārtībā:
1. Par nodibinājuma “Muzikālās izglītības atbalsta fonds “Spanga”” iesniegumu
līdzfinansējuma saņemšanai.
2. Par Saistošo noteikumu Nr. 3/2014 “Alsungas novada kārtības un administratīvās
atbildības noteikumi” papildināšanu.
3. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīšanu.
4. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi sadalot un apvienojot nekustamos īpašumus
[..],[..],[..],[..].

6. Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A “ Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas
izsoli.
7. Par zemes nomu.
8. Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar SIA “Rietumkurzemes grants”.
9. Par Alsungas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
10. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu.
11. Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
12. Par pašvaldības līdzfinansējumu [..] foto albuma izdošanai.
13. Par vides objekta izveidi.
Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 16.40.
Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls (ierodas pie darba kārtības otrā
punkta izsktīšanas), Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris
Šteinbergs (ierodas pie darba kārtības pirmā punkta izsktīšanas), Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga.
Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste
Santa Kreičmane, Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina Kaminska.
Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa.
Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.

1.#
Par nodibinājuma “Muzikālās izglītības atbalsta fonds “Spanga”” iesniegumu
līdzfinansējuma saņemšanai
D. Kalniņa
Nodibinājums “Muzikālās izglītības atbalsta fonds “Spanga””, pamatojoties uz LEADER
iesniegto un atbalstīto projektu “Izstāžu zāles jaunbūve Alsungas novada “Gāčās” suitu kultūras
vērtību saglabāšanai un popularizēšanai”, lūdz piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta
izmaksām, t.i. 2946,60 euro.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma:
2. pantu: Pienākums likumīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu
(1) Publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, tas ir, jebkura
rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos
paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
6.pantu:. Aizliegums publiskas personas mantu nodot lietošanā, izmantojot privātpersonu
starpniecību
Publiskai personai vai publiskas personas institūcijai, kā arī kapitālsabiedrībai aizliegts,
izmantojot privātpersonu starpniecību, nodot publiskas personas un kapitālsabiedrības mantu
lietošanā citai publiskai personai vai publiskas personas institūcijai vai kapitālsabiedrībai
10. pantu: Ierobežojumi dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu
(1) Publiska persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus
gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu.
(3) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē ir publiskas personas vai kapitālsabiedrības
finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības
īpašumā, kā arī kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas
personas īpašumā.
Papildus informācija: nodibinājums “Spanga” dibināts Rīgā, darbības mērķis nav Suitu
kultūrvēstures popularizēšana (Pielikums par darbības veidiem no LURSOFT)
[..] nav pārstāvniecības tiesības nodibinājumā (pielikums par pārstāvniecības tiesībām no
LURSOFT). Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras,
sporta un sociālo jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
Dome balso par lēmumprojektu:
“1. Piešķirt 2946,60 euro līdzfinansējumu nodibinājuma “Muzikālās izglītības atbalsta fonds
“Spanga”” LEADER iesniegtā un atbalstītā projekta “Izstāžu zāles jaunbūve Alsungas
novada “Gāčās” suitu kultūras vērtību saglabāšanai un popularizēšanai” realizācijai.
2. Līdzfinansējums izmaksājams tikai pēc šādu nosacījumu izpildes:
2.1.Nodibinājums “Muzikālās izglītības atbalsta fonds “Spanga”” pārslēdzis līgumu par
projekta realizāciju ar privātpersonu, nekustamā īpašuma [..] īpašnieci, [..], ņemot
vērā, ka projektu paredzēts īstenot privātpersonas [..] nekustamajā īpašumā, kā arī to,
ka Alsungas novada zemnieku saimniecībai [..], ar kuru nodibinājums “Muzikālās
izglītības atbalsta fonds “Spanga””noslēdzis līgumu par projekta par izstāžu zāles
būvniecības realizāciju, 2017. gada 20. janvārī uzsākts likvidācijas process,
2.2.Nodibinājums “Muzikālās izglītības atbalsta fonds “Spanga”” pabeidzis iepirkuma
procedūru par izstāžu zāles būvniecību un pašvaldībā iesniegta apliecināta
būvniecības līguma kopija.
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2.3. Domes juriste sagatavojusi un visas projektā iesaistītās puses (“Muzikālās izglītības
atbalsta fonds “Spanga””, [..] un Alsungas novada dome) parakstījušas vienošanās
līgumu par Alsungas novada domes līdzfinansējuma izlietojuma piešķiršanas un
izlietošanas nosacījumiem).”
“Par” 4 balsis (Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga),
“Atturas” 2 balsis (Daiga Kalniņa, Inga Bredovska),
“Pretī” 2 balsis (Ilze Bloka, Ainars Macpans).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 34. panta trešo un ceturto daļu, sagatavotais
lēmumprojekts ir noraidīts.
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

2.#
Par Saistošo noteikumu Nr. 3/2014 “Alsungas novada kārtības un administratīvās
atbildības noteikumi” papildināšanu
D. Kalniņa, J. Gulbis
Alsungas novada domes Administratīvās komisijas sekretārs J. Gulbis iesniedzis
priekšlikumu izmaiņām saistošajos noteikumos Nr. 3/2014 “Alsungas novada kārtības un
adiminstratīvās atbildības noteikumi”, kas stājušies spēkā ar 15.05.2014. Alsungas novada
domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu
komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, , Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga,
“Atturas” nav,
1 basi “Pretī” Ainars Macpans
Dome nolemj:
Veikt grozījumus izmaiņām saistošajos noteikumos Nr. 3/2014 “Alsungas novada kārtības un
administratīvās atbildības noteikumi”:
1. Papildināt 8. punktu aiz vārdiem “vārtu nenovākšanu” ar tekstu “kā arī par pilnīgi vai
daļēji sagruvušu ēku un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošanu”.
2. Aizstāt 8. punktā vārdus “mājas īpašniekam, pārvaldniekam izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 350,00 euro” ar vārdiem “mājas īpašniekam vai pārvaldniekam
izsaka rakstisku brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,00 euro. Ja konstatētie
pārkāpumi netiek novērsti Administratīvās komisijas noteiktajā termiņā, uzliek naudas
sodu no 50,00 – 350,00 eiro.
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3.#
Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīšanu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 15.02.2018.
tika saņemts iesniegums no [..], personas kods [..], dzīvo [..], Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt
no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] – 3,16 ha un piešķirt
atdalītajai zemes vienībai 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 gada 8. decembra
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. Alsungas
novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo
jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Atļaut atdalīt zemes gabalu no nekustamā īpašumu zemes gabalu [..] (kadastra Nr. [..]),
atdalot no īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] – 3,16 ha;
2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu [..], Alsungas novads.
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

4.#
Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīšanu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 14.02.2018. tika
saņemts iesniegums un pirkuma līgums (24.05.2016.) no Alsungas pagasta zemnieku
saimniecības [..], reģ. Nr. [..], juridiskā adrese [..], Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt no
nekustamā īpašuma [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] – 4,00 ha un piešķirt atdalītajai
zemes vienībai 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
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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 gada 8. decembra
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. Alsungas
novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo
jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Atļaut atdalīt zemes gabalu no nekustamā īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]), atdalot no
īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] - 4,00 ha;
2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);
3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu [..], Alsungas novads.
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

5.#
Par zemes ierīcības projekta izstrādi sadalot un apvienojot nekustamos īpašumus
[..],[..],[..],[..]

D. Kalniņa, S. Kreičmane
Izskatot [..], p.k. [..] (adrese [..], Alsungas novads) iesniegumu (saņemts pašvaldībā
16.02.2018.) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [..],
Alsungas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā īpašuma [..],
Alsungas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā īpašuma [..].
Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamā īpašuma [..],
Alsungas novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] apvienošanai vienā zemes vienībā.
Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka zemes ierīcības
projekta nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, bet 7. panta 1.
punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67. pantu, Paziņošanas likuma 8.
panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, Zemes ierīcības likuma 7. panta 1. punktu, 8. panta
pirmās daļas 1. un 3. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumu Nr. 505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. un 11.5. apakšpunktiem un 13. Punktu.
Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo
jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
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atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma [..], Alsungas novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā īpašuma [..], Alsungas novadā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā īpašuma [..]. Alsungas novads
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamā īpašuma [..], Alsungas novads
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] apvienošanai vienā zemes vienībā.
2. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums Nr. 1).
3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Alsungas novada domē.
4. Nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu nekustamā īpašuma īpašniecei [..] (adrese: [..], Alsungas
novads, LV-3306). Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punktu,
šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar
Paziņošanas likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu administratīvais akts
uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais
dokuments. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrajai daļai administratīvo
aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja,
LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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PIELIKUMS Nr.1

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi
Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta
2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Alsungas novada teritorijas plānojumu.

1. Projekta robežas.
1.1.Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma [..], Alsungas
novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā īpašuma [..], Alsungas
novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] daļas, nekustamā īpašuma [..]. Alsungas
novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] un nekustamā īpašuma [..], Alsungas novads
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] zemes vienību robežām.
.
2. Projekta mērķis.
2.1. Zemes vienību [..] un [..] daļu un zemes vienību [..] un [..] apvienošana jaunā zemes vienībā.
Jaunajai zemes vienībai aptuveni 9,953ha platībā, kura izveidota, apvienojot no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu [..] atdalīto daļu ar aptuveno platību 4.00ha, no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu [..] atdalīto daļu ar aptuveno platību 5.00ha, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu [..] ar platību 0.9ha un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] ar platību
0.053ha, plānots saglabāt nosaukumu un adresi [..]. Zemes gabala platība uzmērot var tikt
precizēta.
3. Projekta veidošanas nosacījumi.
3.1. Robežas saskaņā ar darba uzdevuma grafisko shēmu;
3.2. Citi nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4 Projekta izstrādei nepieciešamie dati un dokumenti.
4.1. Alsungas novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un
zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.
4.2. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei.
4.3. Grafiskā daļa – projekta risinājums uz robežplāna.
4.4. Alsungas novada teritorijas plānojums.
4.5. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju- ja tādi atrodas zemes ierīcības
projekta teritorijā, izsniegtie nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei.
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4.6. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju atzinumi/skaņojumi zemes
ierīcības projekta izstrādes atbilstībai normatīvajiem aktiem.
4.7. Citas prasības atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr. 505
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
5. Projekta izstrāde.
5.1. Projekta izstrādātājs saņem nosacījumus no inženierkomunikāciju turētājiem, kuru
komunikācijas atrodas projekta teritorijā.
5.2. Projekta izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtējumus, nosacījumus un:
5.2.1. ja nepieciešams, ierosina Alsungas novada domei precizēt Zemes ierīcības projekta
izstrādes nosacījumus;
5.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:
5.2.2.1. noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
5.2.2.2. saskaņo ar personām, kuru intereses skar projekta risinājumi (t.sk. ar
kopīpašniekiem, ja tādi ir);
5.3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiek iesniegts:
5.3.1. saskaņošanai - zemes ierīcības projekta teritorijā esošo inženierkomunikāciju
turētājiem;
5.3.2. saskaņošanai - citās valsts institūcijās, kuru intereses (atbilstoši Aizsargjoslu
likumam un teritorijas plānojumam) skar projekta risinājumi;
5.4. Projekta lietu izstrādātājs iesniedz apstiprināšanai Alsungas novada domē.
6. Projekta sastāvs un prasības projekta noformēšanai.
6.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 31. - 46. punktiem.
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6.#
Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A “ Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas izsoli
D. Kalniņa, S. Kreičmane, V. Ķine
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu, 27. panta
pirmās daļas 27. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantu, Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu, 11. punktu, 12. punktu, 14.
punktu, 22. punktu un 34. Punktu. Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu
atzinumu,
atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska,
Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle,
“Atturas” nav,
4 balsīm “Pretī” Zaiga Vanaga, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka
Dome nolemj:
1. Nodot nomā Alsungas novada domei piederošo nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A”
neapdzīvojamas ēka “Bērnudārzs” (kad. Nr. 62420080370001 001) telpu grupu ar kopējo
platību 86,5 m2 saimnieciskai darbībai, rīkojot nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli.
Telpu grupā ietilpst telpa Nr. 4 (42,20 m2), Nr. 5 ( 9,7 m2), Nr. 6 (3,5 m2), Nr. 7 (1,5 m2),
Nr. 8 (9,0 m2), Nr. 9 (4,4 m2), Nr. 11 (10,30 m2), Nr. 12 (5,9 m2).
2. Izsoles procedūru veic Alsungas novada domes apstiprinātā “Mantas novērtēšanas un
izsoļu komisija”.
3. Veikt nekustamā īpašuma telpu un iekārtu novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
Pēc atzinuma saņemšanas no sertificēta vērtētāja, iesniegt Alsungas novada domē
apstiprināšanai izsoles noteikumus un nosacīto cenu.
7.#
Par zemes nomu
D. Kalniņa, S. Kreičmane
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi
par valsts un pašvaldības zemes nomu” un Alsungas novada domes 2017. gada 21. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.14 “Par Alsungas novada zemes nomas maksas palielināšanas
kārtību” un Alsungas novada domes 2017. gada 16. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 14
“Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas
kārtību” un [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] 4-2, Alsunga, Alsungas novads 20.02.2018.
iesniegumu, [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] 1-1, Alsungas novads 16.02.2018. iesniegumu,
[..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, iesniegumu. Alsungas novada domes Finanšu
saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas apvienoto
08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
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Dome nolemj:






Ar 01.04.2018. noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..] 4-2,
Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu “Ceļa daļa” ar kadastra apzīmējumu
62420080390 - 0.06 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4,00 eiro gadā (bez PVN) līdz
31.12.2022.
Ar 01.04.2018. noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvojošs [..]1-1.
Alsungas novads par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu
62420070124 – 0.5ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4.00 eiro gadā (bez PVN) līdz
31.12.2022.
Ar 01.04.2018. noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..],[..]4, Alsunga, Alsungas
novads par zemes gabalu “Aitpori” ar kadastra apzīmējumu 62420080387 - 0.25ha
(mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā, bet ne mazāk kā 4.00 eiro gadā(bez PVN) līdz 31.12.2022.

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

8.#
Par sadarbības līguma apstiprināšanu ar SIA “Rietumkurzemes grants”
D. Kalniņa, V. Ķine
Pamatojoties uz SIA “Rietumkurzemes grants”, reģistrācijas Nr.41203058598,
iesniegumu Alsungas novada domei ar lūgumu atļaut izmantot pašvaldībai piederošā autoceļa ar
grants segumu “Pidiltu ceļš” posmu līdz izbūvētajai brauktuvei uz atradnes “Melderi” iecirkni
“Bērzlejas” un izbūvēto brauktuvi no “Pidiltu ceļa” uz atradnes “Melderi” iecirkni “Bērzlejas”
SIA “Rietumkurzemes grants” vajadzībām, saražoto nesaistīto minerālmateriālu un iegūtās
smilts un grants transportēšanai no atradnes, līdz atradnes izmantošanas pabeigšanai vai
līgumisko attiecību izbeigšanai par atradnes izmantošanu. Minot ka, ja materiālu izvešanas no
atradnes darbības rezultātā ceļa posma tehniskais stāvoklis kļūs sliktāks kā pirms darbu
uzsākšanas, SIA “Rietumkurzemes grants” veiks pastāvīgu ceļa posma sakopšanu visā tā
faktiskās izmantošanas laikā un atjaunošanu, pabeidzot darbu posmus, līdzko to būs iespējams
izdarīt atkarībā no laika apstākļiem. Materiāla izvešanas laikā, 2018.gada sezonā, ceļam tiks
izveidoti paplašinājumi labākai transporta plūsmas organizēšanai un satiksmes drošības
uzlabošanai. Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras,
sporta un sociālo jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1.Apstiprināt sadarbības līgumu ar SIA “Rietumkurzemes grants”.
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PROJEKTS
Sadarbības līgums Nr. ________
Alsungā

2018.gada__________

Alsungas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000036596, domes priekšsēdētājas
Daigas Kalniņas personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un
pamatojoties uz pašvaldības nolikumu (turpmāk tekstā – Pašvaldība), no vienas puses, un
SIA “Rietumkurzemes grants”, reģistrācijas Nr.41203058598, valdes locekļa Ingmāra
Lādena personā, kurš rīkojas uz pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk tekstā – Pārvadātājs),
no otras puse, turpmāk tekstā abi saukti- Puses, savstarpēji labprātīgi vienojās par
sekojošo:
1. Līguma priekšmets.
1.1. Abas līgumslēdzēju Puses, parakstot šo līgumu, vienojas par sadarbību dodot iespēju
Pārvadātājam izmantot pašvaldības autoceļu “Pidiltu ceļš” (turpmāk tekstā- Ceļš), lai
nokļūtu līdz Pārvadātāja izbūvētajai brauktuvei uz grants atradnes “Melderi” iecirkni
“Bērzlejas”, ar mērķi nodrošināt smilts, grants un nesaistīto minerālmateriālu (turpmāk
tekstā- krava) transportēšanu no atradnēm, nepasliktinot Ceļa tehnisko stāvokli, kā arī
nosakot transportēšanas rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas kārtību (Ceļa shēmapielikumā).
1.2. Noslēdzot līgumu, Pārvadātājs iemaksā Pašvaldības kasē vai pārskaita Pašvaldības
norēķinu kontā drošības naudu EUR 1000,- (viens tūkstotis) apmērā. Drošības nauda tik
atmaksāta Pārvadātājam pēc līguma nosacījumu izpildes un līguma 1.1.punktā norādītā
ceļa posma sakārtošanas, ja sakārtošanas nepieciešamība ir konstatēta ar ceļa pieņemšanas
nodošanas aktu.
1.3. Pēc līguma parakstīšanas Pušu pārstāvji veic ceļa posma sākotnējo apsekošanu sastādot
apsekošanas aktu, kas ietver autoceļa tehniskā stāvokļa aprakstu (iesēdumi, rises u.c. ceļa
posmu raksturojoši tehniskie parametri), pielikumā pievienojot foto materiālu par fiksēto
Ceļa stāvokli.
1.4. Pārvadātājs kravu transportēšanu var uzsākt tikai pēc tam, kad ceļa posma apsekošanas
aktu ir parakstījuši Pušu pārstāvji.
1.5. Ja kravu transportēšanas rezultātā Ceļa posma tehniskais stāvoklis ir kļuvis sliktāks par
līguma 1.2.punktā minētajā apsekošanas aktā konstatēto, Pārvadātājs 10 dienu laikā uzsāk
ceļa posma uzturēšanas vai remonta pasākumus. Ceļa posma uzturēšanas darbu
pieņemšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu nodrošina Pārvadātājs.
1.6. Gadījumā, ja kravu transportēšanas procesā uz Ceļa izveidojas risas, kas ir dziļākas par 10
cm vai iesēdumi, kas ir dziļāki par 20 cm vai citi bojājumi, kuru rezultātā ceļu nevar
izmantot vieglās pasažieru automašīnas, Pārvadātājam ir jāpārtrauc pārvadāšanas darbi un
7 dienu laikā ir jāveic pasākumi, lai novērstu minētos ceļu bojājumus.
1.7. Gadījumā, ja noteiktajos termiņos ceļa bojājumi netiek novērsti, Pašvaldība ir tiesīga uzdot
Pašvaldības izvēlētam komersantam veikt minēto bojājumu novēršanu un Pārvadātājam
tiek piestādīts rēķins par izdevumu atmaksu saistībā ar veiktajiem remontdarbiem, ja šo
summu nesedz Pārvadātāja iemaksātā drošības nauda.
1.8. Pašvaldībai ir tiesības likt pārtraukt Pārvadātājam veikt kravu izvešanu, ja ceļa nestspēju
ietekmē klimatiskie apstākļi.
2. Līguma termiņi.
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim.
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2.2. Pusēm savstarpēji vienojoties ir tiesības pārskatīt īguma termiņu un to pagarināt vai izbeigt
pirms 2.1.punktā noteiktā termiņa.
3.Pašvaldības tiesības un pienākumi.
3.1. Pašvaldība apņemas atļaut šī Ceļa posma izmantošanu Pārvadātājam kravu transportēšanai
atbilstoši līguma noteikumiem, ja attiecīgā Ceļa posma stāvoklis pieļauj kravu transportēšanu.
3.2. Pašvaldība nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, paziņo Pārvadātājam par
jebkādiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Pašvaldības, un padara Līguma izpildi no
Pašvaldības puses neiespējamu.
4.Pārvadātāja tiesības un pienākumi.
4.1. Pārvadātājs apņemas izmantot ceļa posmu kravu transportēšanai, ņemot vērā tā tehnisko
stāvokli, to nepasliktinot;
4.2.Pārvadātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, paziņo Pašvaldībai par
jebkādiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Pārvadātāja un padara līguma izpildi no
Pārvadātāja puses neiespējamu.
4.3.Labākas transporta plūsmas un satiksmes drošības organizēšanai pārvadātājam ir tiesības uz
Ceļa ierīkot paplašinājumus, paplašinājuma skices saskaņojot ar Pašvaldību.
5. Nepārvarama vara.
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību
neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus
puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējiem apstākļiem
pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie
nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un
aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanos spēkā.
5.2. Ja kāda no Pusēm ir uzsākusi Līgumā noteikto pienākumu izpildi, bet iestājusies
nepārvarama vara, otra Puse nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas
rezultātā.
6. Strīdu izskatīšana.
6.1. Puses vienojas, ka strīdus un domstarpības, ja tādas radīsies saistībā ar šo Līgumu un šī
Līguma darbības laikā, Puses centīsies atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā.
6.2. Ja vienošanās ceļā strīdu nebūs iespējams atrisināt, to nodos izskatīšanai tiesā.
7. Vispārēji jautājumi.
71. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzēju pusei.
7.2. Visi labojumi un papildinājumi saistībā ar šo Līgumu, ir noformējami rakstveidā,
pievienojami līgumam un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
PUŠU juridiskās adreses, rekvizīti un paraksti.
Pašvaldība
Alsungas novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000036596
Adrese; Pils iela 1, Alsunga,
Alsungas novads, LV-3306.
Tālrunis: 63351447,
E-pasts: dome@alsunga.lv ,

Pārvadātājs
AS “Rietumkurzemes grants”
Reģ.nr.: 41203058598
Adrese: Pļavas iela 5-8, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301.
Tālrunis: 29219523
E-pasts: rietumkurzeme.grants@inbox.lv

Alsungas novada domes priekšsēdētāja

SIA “Rietumkurzems grants” valdes
loceklis
Ingmārs Lādens

Daiga Kalniņa
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9.#
Par Alsungas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
D. Kaminska
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta otro daļu, 28. pantu un 73.
panta pirmās daļas 1. punktu un Bāriņtiesu likumu. Alsungas novada domes Finanšu
saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas apvienoto
08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt Alsungas novada bāriņtiesas nolikumu.
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ALSUNGAS NOVADA
DOME
Reģistrācijas Nr.90000036596
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306,
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623

NOLIKUMS
Alsungas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Alsungas novada domes
2018.gada 15. marta
sēdes lēmumu (protokols Nr.3#9)

Alsungas novada bāriņtiesas nolikums
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Alsungas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) ir neatkarīga, Alsungas novada domes
(turpmāk – Dome) izveidota īpaša statusa aizbildnības un aizgādnības iestāde, kurai, saskaņā ar
likumu, ir noteikta īpaša kompetence īstenot bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un
interešu aizsardzību Alsungas novada administratīvajā teritorijā.
2. Bāriņtiesas funkcijas, uzdevumi un kompetence ir paredzēta Bāriņtiesu likumā un citos
normatīvajos aktos.
3. Bāriņtiesas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms, kārtība, kādā var pārsūdzēt
bāriņtiesas izdotos administratīvos aktus vai bāriņtiesas faktisko rīcību, ir paredzēta Bāriņtiesu
likumā.
4. Bāriņtiesas kompetencē noteikto uzdevumu izpildi funkcionāli pārrauga Latvijas Republikas
Labklājības ministrija.
5. Bāriņtiesas kompetencē noteikto apliecinājumu izdarīšanas un citu uzdevumu, kā arī
palīdzības mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības jautājumos metodisko palīdzību
sniedz Latvijas Republikas Tieslietu ministrija.
6. Finanšu līdzekļus Bāriņtiesas darbībai piešķir un tās uzraudzību finansiālos jautājumos veic
Dome.
7. Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai piešķirto finanšu līdzekļu uzskaiti kārto Domes Finanšu
nodaļa.
8. Bāriņtiesa reizi gadā sniedz pārskatu par savu darbību Alsungas novada domes Izglītības,
sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komitejai.
II.

Bāriņtiesas organizatoriskā struktūra

9. Bāriņtiesas priekšsēdētājs apstiprina bāriņtiesas amatu un algu sarakstu, nosaka darba
samaksas apmēru atbilstoši darba algas fondam, ievērojot Domes lēmumus par darba samaksas
jautājumiem.
10. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs un trīs bāriņtiesas locekļi.
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11. Katrs bāriņtiesas darbinieks ir atbildīgs par amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu,
precīzu un godprātīgu izpildi, un iegūtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanu.
12. Pēc ievēlēšanas amatā Dome izdod Bāriņtiesas amatpersonām darba apliecības.
12.1. Bāriņtiesas vēlētās amatpersonas apliecībā norāda: “Bāriņtiesas vēlētai amatpersonai ir
Bāriņtiesu likuma 16. pantā minētās tiesības: veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai
iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto
jautājumu izlemšanai; uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus
par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību; veikt
pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes; pārbaudīt bērna
vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus; fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus,
ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos
apstākļos u.c.”
12.2. Bāriņtiesas amatpersona nodod darba apliecību Domes kancelejas vadītājai ne vēlāk kā
piecu darba dienu laikā pēc atbrīvošanas vai atcelšanas no amata.
13. Bāriņtiesas vēlētās amatpersonas amata pienākumu pildīšanai var izmantot Domes
autotransporta pakalpojumus.
III. Apmeklētāju pieņemšanas laiks un kārtība, kādā administratīvā
procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem
14. Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus divas reizes nedēļā:
14.1. otrdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00;
14.2. ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00.
15. Bāriņtiesa pieņem bērnus un aizgādnībā esošas personas bāriņtiesas darba laikā bez
iepriekšēja pieraksta.
16. Bāriņtiesa nodrošina lietas dalībniekiem iespēju iepazīties ar lietas materiāliem Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā, ja Bāriņtiesā par minēto ir saņemts lietas dalībnieka attiecīgs
iesniegums.
17. Lietas dalībnieks iesniegumā par iepazīšanos ar lietas materiāliem norāda vārdu, uzvārdu,
personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni, lietas nosaukumu, iesnieguma datumu, kā arī
pašrocīgi paraksta iesniegumu.
18. Pirms iepazīšanās ar lietas materiāliem, lietas dalībnieks uzrāda bāriņtiesas darbiniekam
personu apliecinošu dokumentu.
19. Bāriņtiesai ir tiesības ievietot ar bāriņtiesas zīmogu aizzīmogotā aploksnē informāciju, kuras
izpaušana var kaitēt turpmākajai bērna attīstībai vai bērna vai aizgādnībā esošas personas
psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai. Bāriņtiesas lietas dalībniekiem nav tiesību iepazīties ar
aploksnē ievietotu informāciju.
IV. Noslēguma jautājums
16. Atzīt par spēku zaudējušu Alsungas novada domes 2010. gada 20. aprīļa nolikumu
„Alsungas novada bāriņtiesas nolikums” (sēdes protokols Nr. 4).
Domes priekšsēdētāja

D. Kalniņa
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10.#
Par nedzīvojamo telpu nomas maksas apstiprināšanu
D. Kalniņa, A. Mundiciema
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punkta b) apakšpunktu,
Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumiem Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”, 21.09.2017. Alsungas novada domes noteikumiem “Maksas pakalpojumu
izmaksu aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība”, Finanšu
nodaļas vadītājas A. Mundiciemas veiktajiem aprēķiniem. Alsungas novada domes Finanšu
saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas apvienoto
08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Apstiprināt maksu par nedzīvojamo telpu nomu:
1.1. .Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā stundā 0,00756
eiro par kvadrātmetru bez PVN;
1.2. Pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis” stundā 0,00707 eiro par kvadrātmetru bez
PVN;
1.3. Alsungas vidusskolā un Alsungas Mūzikas skolā stundā 0,00353 eiro par kvadrātmetru
bez PVN;
1.4. Kultūras namā stundā 0,00388 eiro par kvadrātmetru bez PVN.
2. Telpu nomai, atbilstoši likumam “Pievienotās vērtības nodokļa likums”, ir piemērojams
pievienotās vērtības nodoklis.
3. Noteikt, ka iedzīvotāju vajadzībām un privātiem pasākumiem (kāzas, bēres, jubilejas) primāri
iznomājamas Kultūras nama telpas.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu, saimnieciskajai darbībai iznomājamo telpu
nomas maksa tiek noteikta atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai.
Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai informēt pašvaldības nedzīvojamo telpu
nomniekus, kas nomā telpas saimnieciskai darbībai par izmaiņām nomas maksas noteikšanas
kārtībā un nomas maksas apmēru.
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11.#
Par pašvaldības līdzfinansējumu Kurzemes plānošanas reģionam
D. Kalniņa
Saskaņā ar :
• Kurzemes plānošanas reģiona 27.11.2017. vēstuli Nr. 2-5.5/182/17 “Par pašvaldību
dotāciju plānošanas reģionam”,
• 16.11.2017. Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē pārrunāto,
• Reģionālās attīstības likuma 171 .panta 1. daļas 3. punktu,
• Alsungas novada domes 21.12.2017. sēdes lēmumu Nr. 14.
Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo
jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. 2018. gadā Administrācijas kapacitātes stiprināšanai piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
Kurzemes plānošanas reģionam 800,00 euro un rezerves fondā rezervēt 300 euro
pieredzes apmaiņas braucienam.

12.#
Par pašvaldības līdzfinansējumu [..] foto albuma izdošanai
D. Kalniņa
Saskaņā ar [..] iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt līdzfinansējumu foto albuma “Suitu zemes
ļaudis” izveidei, kurā būtu atspoguļotas suitu kopienas kultūras vērtību saglabāšana UNESCO
programmas ietvaros un 2018. gada 21. decembra Alsungas novada domes sēdes lēmumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Piešķirt biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” finansējumu Dzintara Lejas foto
albuma “Suitu zemes ļaudis” izdošanai 742,00 eiro apmērā.
2. Finansējumu pārskaitīt biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, pēc rēķina
saņemšanas. Pēc foto albuma izdošanas biedrība nodod 10 foto albuma eksemplāru
pašvaldībai.
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
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13.#
Par vides objekta izveidi
D. Kalniņa
Saskaņā ar [..] ierosinājumu par gaismas objektu festivāla “Latvijas Goda aplis” ietvaros un
Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo
jautājumu komitejas apvienoto 08.03.2018 sēdes deputātu atzinumu,
atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga
Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga
Vanaga,
“Atturas” nav,
“Pretī” nav,
Dome nolemj:
1. Izveidot gaismas objektu divrindu saktas formā, kuras diametrs sasniegtu 2 metrus un tā
tiktu vertikāli nostiprināta zemē no rūsējoša metāla un epoksīda atlējumiem ar gaismas
diodēm, kura aptuvenās izmaksas ir 4000,00 eiro.
2. Saktas izveides un uzstādīšanas finansējumam izmantot 2500,00 eiro festivāla “Latvijas
Goda aplis” finansējumu. Pārējo finansējumu meklēt, iesniedzot projektu Kultūrkapitāla
fonda Kurzemes kārtai, kā arī aicinot ziedot uzņēmējus un iedzīvotājus. Ja netiek savākts
viss nepieciešamais finansējums, ar domes lēmumu piešķirt trūkstošo finansējumu.
3. Rezerves fondā rezervēt 1500,00 eiro gaismas objekta izveidei.
Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Domes priekšsēdētāja ___________________________________________________D.Kalniņa
Sēdi protokolēja
Pašvaldības sekretāre___________________________________________________L.Migoviča
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