
 
 

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 

Sēdes protokols 
Alsungā 

2017.gada 24.augustā                                                                                                                  Nr.15 

Darba kārtība: 

1. Par grozījumiem 28.06.2017.Alsungas novada domes sēdes protokollēmumā “Par Alsungas novada domes 
komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu”. Iepirkumu komisija, Mantas novērtēšanas un Izsoļu 
komisija. 

2. Par grozījumiem 28.06.2017.Alsungas novada domes sēdes protokollēmumā “Par Alsungas novada domes 
komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu”. Vēlēšanu komisija. 

3. Par atļauju novada domes priekšsēdētājai D. Kalniņai un priekšsēdētāja vietniekam G. Rozentālam amatu 
savienošanai. 

4. Saistošie noteikumi Nr.5/2017 “Par ielu tirdzniecības noteikumiem Alsungas novadā”. 
5. Saistošie noteikumi Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām”.  
6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada domes pašvaldības Nolikums”. 
7. Saistošie noteikumi Nr. 8/2017 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alsungas novada izglītības 

iestādēs”. 
8. Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu ar izglītības procesu nesaistītām personām Alsungas 

vidusskolā. 
9. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas nolikums. 
10. Par Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas sastāvu. 
11. Par Alsungas novada domes bibliotēkas Nolikuma apstiprināšanu. 
12. Par finansējumu komandējuma dienas naudas apmaksai no pašvaldības pamatbudžeta rezerves fonda. 
13. Par nekustamā īpašuma „‟K******I‟‟ zemes gabalu atdalīšanu.  
14. Par nekustamā īpašuma „‟P******* ‟‟ zemes gabalu atdalīšanu.  
15. Par nekustamā īpašuma „‟S******‟‟ zemes gabalu atdalīšanu.  
16. Par nekustamā īpašuma „‟Z*******‟‟ zemes gabalu atdalīšanu.  
17. Par nekustamā īpašuma „‟B*********‟‟ zemes gabalu atdalīšanu.  
18. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu. 
19. Par jaunu adrešu piešķiršanu. 
20. Par dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma apstiprināšanu. 
21. Par dzīvojamo platību novada domē. 
22. Par skolēnu autobusa maršrutu. 
23. Par atradni “S***********”. 
24. Par sadarbības līguma apstiprināšanu par projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades 

magnēti” īstenošanu. 
25. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 

projektu konkursā ar projekta ideju “Inovatīva fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida  ieviešana lauku 
reģionā”. 

26. Par  pašvaldības  mantas  novērtēšanas un izsoļu komisijas protokolu “Par ISUZU TURQUISE IZSOLI”. 
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 Priekšsēdētāja D.Kalniņa: darba kārtībā apstiprinām 26 izskatāmos jautājumus.   
 
Novada domes  sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst.17.00 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Zaiga 
Vanaga. 
Sēdē nav ieradušies deputāti: Inga Bredovska-komandējumā, Māra Rozentāle un Juris Šteinbergs-darba braucienos. 
Sēdē piedalās:Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, 
Attīstības nodaļas vadītājs Ronalds Veiss, Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vadītāja Aleta Lipsne, 
Vidusskolas direktore Lija Baumane. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 
Sēdi protokolē novada domes kancelejas vadītāja Valda Zingberga 
 

1.# 
Par grozījumiem 28.06.2017. Alsungas novada domes sēdes protokollēmumā “Par Alsungas novada 
domes komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu”. Iepirkumu komisija, Mantas novērtēšanas un 
Izsoļu komisija 

D. Kalniņa, V. Zingberga 

Saskaņā ar: 

 Alsungas novada domes 28.06.2017. ārkārtas sēdes protokollēmumu “Par Alsungas novada domes 
komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu”, 

 Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, 

 sastāva grozījumiem novada domes Iepirkumu komisijā un Mantas novērtēšanas un Izsoļu komisijā,   

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 
 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes zemāk nominēto komisiju sastāvā:  

1.1.Izslēgt no Iepirkumu komisijas un Mantas novērtēšanas un Izsoļu komisijas sastāviem  
Jāni Šmidbergu. 

1.2.Ievēlēt Iepirkumu komisijā un Mantas novērtēšanas un Izsoļu komisijas sastāvos 
deputāti Ilzi Bloku. 

 

 

 

2.# 
Par grozījumiem 28.06.2017. Alsungas novada domes sēdes protokollēmumā “Par Alsungas novada 
domes komisiju un to personālsastāva apstiprināšanu”. Vēlēšanu komisija 

D. Kalniņa, V. Zingberga 

Saskaņā ar: 

 Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, 

 pašvaldībā iesniegto vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumiem, 

Deputātu balsojums par katru vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu atsevišķi: 

1.1. Kristīne Brūkle – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), “pret” nav, “atturas” „nav”, 



1.2. Gunita Galiņa – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

1.3. Jānis Gulbis  –  6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

1.4. Laila Jankovska – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

1.5. Diana Kalniņa – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

1.6. Inga Locāne – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

1.7. Annija Macpane – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

1.8. Ligita Stašaite – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

1.9. Ronalds Veiss – 6 „par” (visi klātesošie deputāti), pret „nav”, atturas „nav”, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka,  Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ievēlēt Alsungas novada  vēlēšanu komisijā šādas personas: 
1.1.Kristīni Brūkli, 

1.2.Gunitu Galiņu, 

1.3.Jāni Gulbi, 

1.4.Lailu Jankovsku, 

1.5.Diānu Kalniņu, 

1.6.Ingu Locāni, 

1.7.Anniju Macpani, 

1.8.Ligitu Stašaiti, 

1.9.Ronaldu Veisu. 

 

 

3.# 

Par atļauju novada domes priekšsēdētājai D. Kalniņai un priekšsēdētāja vietniekam G. Rozentālam amatu 

savienošanai 

D. Kalniņa, V. Zingberga 

Saskaņā ar: 

 likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 pantu- Valsts amatpersonas 

amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtība, ja amata savienošanai nepieciešama atļauja, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 
1. Atļaut Daigai Kalniņai savienot novada domes priekšsēdētājas amatu ar amatu - pastāvīgā locekle 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
2. Atļaut Grigorijam Rozentālam savienot novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar amatu - aizvietotājs 

ar balsstiesībām novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas prombūtnes laikā Kurzemes plānošanas 
reģiona attīstības padomē.  

 

4.# 
Saistošie noteikumi Nr. 5/2017 “Par ielu tirdzniecības noteikumiem Alsungas novadā” 



D. Kalniņa, V. Ķine 

Saskaņā ar:  

 likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, 

 Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9. punktiem, 

 likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 1. daļas 4. punktu, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 

Diskusijas 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka,  Zaiga Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2017 “Par ielu tirdzniecības kārtības noteikumiem Alsungas novadā” 
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2017.gada  24.augusta sēdes  
protokollēmumu Nr.15#4 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 
2017.gada 24.augustā                                                                                                                                      Nr.5/2017  

 
Par ielu tirdzniecības noteikumiem Alsungas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, 

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440„Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 

organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu,  
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta1.daļas 4.punktu. 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) regulē: 
1.1. tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību, nosakot: 

1.1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Alsungas novada 
pašvaldību (turpmāk tekstā - pašvaldību) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu; 

1.1.2. ielu tirdzniecības dalībnieku un tirdzniecības organizatoru pienākumus tirdzniecības kārtības 
nodrošināšanai; 

1.1.3. atbildību par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtību;  
1.1.4. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 
1.1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības 
apturēšanai uz laiku. 

1.2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
izmantojot pašvaldības ierādītās tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietas. Tirdzniecība 
publiskās vietās bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautās vietās. 

1.3. Saistošajos noteikumos ir lietoti termini atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par 
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”. 

 
II. Tirdzniecības vietas 

 
2.1. Alsungas novada teritorijā ielu tirdzniecība atļauta pašvaldības noteiktās vai ar pašvaldību saskaņotās 

publiskās vietās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
2.2. Alsungas novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas pašvaldības izveidotās tirdzniecības teritorijas: 
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2.2.1. Autoostas laukumā - Skolas ielā 12, Alsungā, kadastra apzīmējums 62420080380; 

2.2.2. Centra laukumā – Skolas iela, Alsungā kadastra apzīmējums 62420080485; 

2.2.3. laukumā pie kultūras nama – Ziedulejas iela, kadastra apzīmējums 62420080396, 

2.2.4. laukumā pie Kalnbirzes kapiem – Raiņa iela, uz zemes gabala “Kalnbirzes B” ar kadastra apzīmējumu 

6242008524, 

2.2.5. laukumā pie Kalnbirzes kapiem – uz zemes gabala “ZIP” ar kadastra apzīmējumu 62420080579. 

2.3. Ārpus šo noteikumu 2.2. punktā minētajām teritorijām ir atļauta īslaicīga preču pārdošana, tai skaitā, kultūras, 
sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā, vai gadatirgos, veicot ielu tirdzniecību no 
transportlīdzekļiem un uz attiecīgā pasākuma norises laiku iekārtotās tirdzniecības vietās. Šajā gadījumā 
tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju un ar pasākuma vai svētku 
organizatoru. 

 
III. Pašvaldības tiesības ielu tirdzniecības organizēšanā 

 
3.1. Pašvaldība, organizējot ielu tirdzniecību, ir tiesīga noteikt: 

3.1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību 
tirdzniecības vietas iekārtošanu; 

3.1.2. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu; 

3.1.3. tirdzniecības dalībnieku vai tirdzniecības organizatoru pienākumus kārtības nodrošināšanā; 
3.1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, 
3.1.5.pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās vai maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas 

nodrošināšanu. 
 

IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 
 
4.1.Tirdzniecības dalībniekiem, kuri reģistrējuši saimniecisko darbību, atļauts pārdot pārtikas un nepārtikas preces, 

ievērojot normatīvajos aktos noteikto šo preču grupas pārdošanas kārtību.  
4.2. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas aprites reglamentējošos aktos noteikto 

prasību izpildi, kas nodrošina tam tiesības piedalīties pārtikas apritē.  
4.3. Fiziskām personām, kurām atbilstoši likumdošanai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā atļauts 

pārdot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7. punkta minētās preces: 

4.3.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 
1) izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos, 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, un biškopības 
produktus; 

2) grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos 
augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas; 

3) augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 
4) mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 

4.3.2. savvaļas ogas, riekstus, sēnes, ziedus un meža reproduktīvo materiālu; 
4.3.3. pašu iegūtus zvejas produktus un medījamo dzīvnieku gaļu nelielos apjomos; 
4.3.4. pašu izgatavotus daiļamatniecības izstrādājumus; 
4.3.5. lauksaimniecības un mājas dzīvniekus, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 
4.3.6. lietotas personīgās mantas, izņemot autortiesību objektus. 

4.4. Mainoties normatīvo aktu noteikumiem, 4.3. punktā minēto preču uzskaitījums var tikt izmainīts. 
 

V. Tirdzniecības vietu iekārtošanas un saskaņošanas kārtība 
 

5.1. Pašvaldība saskaņo un izsniedz ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas: 
5.1.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās, 
5.1.2. īslaicīgai preču pārdošanai, 
5.1.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, 



5.1.4. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, 
5.1.5. ielu tirdzniecības organizēšanai. 

5.2. Tirdzniecības dalībnieks, lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, vai, lai 
saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai, iesniedz pašvaldības 
administrācijā iesniegumu (noteikumu 1.pielikums), norādot šādu informāciju: 
5.2.1. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziska persona nav reģistrējusi saimniecisko 

darbību), vai nodokļa maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziska persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), 
vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese, 
kontakttālrunis; 

5.2.2. elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir ); 
5.2.3. realizējamās preču grupas; 
5.2.4. paredzētās tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 
5.2.5. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība paredzēta vairākās 

vietās. 
5.3. Tirdzniecības organizators, papildus šo noteikumu 5.1. punktā norādītajai informācijai, iesniedz tirdzniecības 

dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 5.2. punktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku. 
5.4. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno sekojošus dokumentus: 

5.4.1. juridiska persona - saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju; 
5.4.2. fiziska persona - atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” saimnieciskās darbības veicēja 

reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, 
5.4.3. dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē (PVD reģistrācijas apliecība); 
5.4.4. licences (speciālas atļaujas) kopiju, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence 

(speciāla atļauja); 
5.4.5. fiziska persona- zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecība ar 

pašu ražotu lauksaimniecības produkciju; 
5.4.6. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, vai publiskā pasākuma 

organizatoru, ja tirdzniecība tiek veikta noteikumu 2.3. punktā paredzētajā tirdzniecības vietā; 
5.4.7. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā 

un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas rīkotā pasākuma ietvaros; 
5.4.8. saskaņojumu ar Alsungas novada Būvvaldi par tirdzniecības vietas izvietojumu, teritorijas platību un 

vizuālo risinājumu, ja tirdzniecība tiek veikta ārpus šo noteikumu 2.2. punkta minētajām vietām, ja vien 
tā nav tirdzniecība publisko pasākumu laikā; 

5.4.9. jaunas tirdzniecības vietas izveidošanai - tirdzniecības vietas zemes robežu plānu ar kadastra 
apzīmējumu mērogā 1:500 līdz 1:2000 vai izkopējumu no kadastra kartes (skice), kurā iezīmēta 
izveidojamā tirdzniecības vieta. 

5.5. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var iesniegt arī elektroniski, 
ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

5.6. Pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un 
pieņem lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt atļauju, pamatojoties uz spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpilddirektora prombūtnes laikā lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs. 

5.7. Tirdzniecības atļauju pieprasītajam laika periodam sagatavo Alsungas novada domes kanceleja (noteikumu 
2.pielikums), bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc 5.2. vai 5.4. punktā norādīto 
dokumentu saņemšanas. 

5.8. Gadījumos, kad par tirdzniecību publiskās vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva, atļauja tirdzniecības 
dalībniekam vai organizatoram izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. 

5.9. Maksa par ielu tirdzniecības organizēšanu, ja tāda ir noteikta, pasākumu organizators iekasē no tirdzniecības 
dalībniekiem tirdzniecības vietās.  

 
VI. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanā 

 
6.1. Tirdzniecības dalībniekam ir jānodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti atbilstoši 
saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvu prasībām. 
6.2. Ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, tam tirdzniecības vietā ir jāizvieto skaidri salasāma informācija, kur 
norādīts: 

6.2.1. uzņēmuma nosaukums; 



6.2.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 
6.2.3. par tirdzniecību atbildīgās personas vārds un uzvārds. 

6.3. Tirdzniecības dalībniekiem - fiziskām personām ir jānorāda vārds un uzvārds. 
6.4. Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pēc Alsungas novada domes pašvaldības policijas 
pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un tirdzniecības atļauja. 
6.5. Tirdzniecības vietā tirdzniecības dalībniekiem ir jāievēro sekojoši noteikumi: 

6.5.1. tirdzniecības laikā ir jāuztur kārtībā tirdzniecības vieta un pēc darba beigšanas tā ir jāsakārto 3 m rādiusā; 
6.5.2. jāseko, lai ielu tirdzniecības laikā netiktu aizsegts patstāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas 

vietas skatlogs; 
6.5.3. jāievēro, lai netiktu traucēta ieeja patstāvīgā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietā, kā arī cilvēku 

pārvietošanās vietā un izejā no tās; 
6.5.4. jāievēro, lai ielu tirdzniecības laikā netiktu traucēta transportlīdzekļu satiksme; 
6.5.5. jānodrošina, lai attiecīgā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;  
6.6. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecību noteikumu ievērošanu konkrētā tirdzniecības vietā. 
6.7. Veicot preču pārdošanu, tirdzniecības dalībniekiem aizliegts: 

6.7.1. veikt to ārpus noteiktās teritorijas; 
6.7.2. bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus; 
6.7.3. traucēt tuvumā dzīvojošo naktsmieru; 
6.7.4. pārkāpt Reklāmas likuma 4.panta noteikumus, kas aizliedz nomelnot vai noniecināt citus tirdzniecības 
dalībniekus, to darbību, preces vai pakalpojumus. 

6.8.Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām personām. 
 

VII. Nosacījumi ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku 

 
7.1. Pašvaldība ir tiesīga uz laiku apturēt vai anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, ja: 

7.1.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas; 
7.1.2. atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpumi; 
7.1.3. bez saskaņošanas ar novada pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments; 
7.1.4. atļauja nodota izmantošanai citām personām; 
7.1.5. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša laikā pēc tās 
saņemšanas; 
7.1.6. izsniegtā atļauja pazaudēta; 
7.1.7. netiek pildītas normatīvo aktu prasības. 

7.2. Apturot vai anulējot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva, ja tāda tikusi iekasēta, netiek atmaksāta. 
 

VIII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība 
 
8.1. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā atbildība. 
8.2. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 
8.3. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 
8.4. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Alsungas novada Administratīvo aktu un strīdus komisijā. 
8.5. Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu pārsūdz  novada Domē. 
8.6. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā. 
 

IX. Noslēguma jautājumi 
 
9.1.Atcelt 2014.gada 28. augusta Alsungas novada domes saistošos noteikumus Nr.7/2014 ”Ielu tirdzniecības 

noteikumi Alsungas novadā”. 
9.2.Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Alsungas novada domes Pašvaldības policija. 
9.3.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas Alsungas novada informatīvajā izdevumā 



„Alsungas Ziņas”. 
 
Priekšsēdētāja D. Kalniņa 
                                                                      Paskaidrojuma raksts 

Alsungas novada domes saistošiem noteikumiem Nr.5/2017 

“Par ielu tirdzniecības noteikumiem Alsungas novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai izpildītu likumos un normatīvajos aktos 
noteiktos pašvaldības tiesības un pienākumus un regulētu kārtību, kādā tirdzniecības 
dalībnieki vai tirdzniecības organizatori saskaņo tirdzniecības vietu iekārtošanu novada 
teritorijā. 
Lai detalizēti noteiktu tirdzniecības dalībnieku vai tirdzniecības organizatoru tiesības un 
pienākumus, ir nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka 
kārtību, kādā publiskās vietās tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība un sniegti 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un atzīt par spēku zaudējušiem šobrīd spēkā 
esošos Alsungas novada domes 2014.gada 28.augusta saistošos noteikumus 
Nr.7/2014 "Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā", kas neparedzēja 
konkrētus kritērijus, saistībā ar tirdzniecības vietas iekārtošanu, un noteikumus, kas 
tirdzniecības dalībniekiem jāievēro tirdzniecības norises laikā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" spēkā 
stāšanos, ir mainīta līdzšinējā kārtība tirdzniecībai publiskās vietās. Minēto noteikumu 9. 
punktā pašvaldībām tiek deleģēts izdot saistošos noteikumus par paskaidrojuma raksta 
1. punktā minēto. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā publiskās vietās tiek 
organizēta tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi; ielu 
tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja ielu 
tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskās vietās; ielu 
tirdzniecības dalībnieka, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja un ielu 
tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; izsniegto ielu 
tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas pakalpojumu atļauju apturēšanas 
kārtību; administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību. 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

Projekts nerada ietekmi uz novada pašvaldības izdevumu daļu, jo saistošo noteikumu 
noteiktos pašvaldības uzdevumus veiks pašvaldības darbinieki, līdz ar to nav 
nepieciešams veidot jaunas institūcijas un darbavietas, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu izpildi. Nav iespējams noteikt saistošo noteikumu īstenošanas finansiālo 
ietekmi uz pašvaldības ieņēmumiem, jo nevar prognozēt pieprasīto tirdzniecības atļauju 
skaitu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecas uz fiziskajām un juridiskajām 
personām. Saistošajos noteikumos ir definēti visi nepieciešamie priekšnoteikumi 
atļaujas saņemšanai konkrētam ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas veidam. Attiecībā uz mērķgrupu, saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, uzlabos pakalpojumu 
pieejamību. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā ielu tirdzniecības dalībniekiem vai ielu 
tirdzniecības organizatoriem Alsungas novada domē ir jāiesniedz iesniegums, 
pievienojot saistošajos noteikumos norādītos dokumentus. Pašvaldība, normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, izskata iesniegtos dokumentus un izsniedz attiecīgu atļauju 
tirdzniecībai publiskās vietās, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādāšanas laikā pašvaldība konsultācijas ar privātpersonām nav 
veikusi. 



 

Priekšsēdētāja                                                                      D. Kalniņa  

  



5.# 
Saistošie noteikumi Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 

D. Kalniņa, V. Ķine  
 
Pamatojoties uz: 

 likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu, 

 likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmo un trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu, 

 Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldību nodevas" 12.punktu un 16.1apakšpunktu, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa,  Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” Grigorijs Rozentāls, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām”. 
 

  



 

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 

 
Apstiprināti 

ar Alsungas novada domes 
2017.gada  24.augusta sēdes  

protokollēmumu Nr.15#5 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Alsungā 

2017.gada 24.augustā                                                                                                                                      Nr.6/2017  
 

Par Alsungas novada pašvaldības nodevām 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu,  

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmo un trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 7.punktu  
un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480  

"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12.punktu un 16.1apakšpunktu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus un ar nodevām apliekamos objektus 
Alsungas novadā. 
 
2. Lietotie termini:  
Publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, braucamā daļa, ietve, nomale, 
sadalošā josla), laukumi, gaiteņi, kapsētas un tām pieguļošā teritorija, parki, skvēri, un citas speciāli iekārtotas 
brīvdabas atpūtas vietas, neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku 
fasādes, ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas materiālus. 
 

II. Nodevas objekti un likmes 
 
3. Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu: 

Nr. p. k. Nodevas objekts Nodevas likme (euro) 

3.1. apliecināti domes lēmumu un protokolu izraksti un kopijas (izņemot 
par pirmreizēju lēmuma izsniegšanu personām, par kurām lēmums 
pieņemts)  

1,40 

3.2. izziņa no nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju uzskaites 
reģistra: 
3.2.1. fiziskām personām, 
3.2.2. juridiskām personām 

 
 
2,85 
5,70 

3.3. Arhīva izziņas, izraksta izsniegšana no Alsungas novada domes 
arhīva: 
3.3.1. ar precīzi norādītiem datiem 
3.3.2. bez precīzi norādītiem datiem  

 
 
5,70 
7,10 

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


3.5 rekomendācijas un raksturojumi 2,85 

3.6 izziņa par iecerētās darbības nekustamajā īpašumā atbilstību 
teritorijas plānojumam 

7,10 

3.7 Atļauja par ielu tirdzniecību un organizēšanu 2,85 

3.8. citi domes dokumenti 0,50 (par 1 lpp.); 

 
4. Nodeva personām par ielu tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos pašvaldības 
noteiktajās publiskajās vietās: 

Nr. p. k. Nodevas objekts Nodevas likme dienā 
(euro) 

4.1. Ielu tirdzniecība: 
4.1.1. pašu ražotai lauksaimniecības produkcijai; 
4.1 2. izmantošanai pārtikā paredzētiem augkopības, lopkopības un 
svaigiem zvejas produktiem nelielos apjomos;  
4.1.3. grieztajiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem 
izstrādājumuiem, Ziemassvētkiem paredzētajiem nocirstajiem vai 
podos augošajiem dažādu sugu skuju kokiem, puķu un dārzeņu 
stādiem, dēstiem un sēklam; 
4.1.4. augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīvo koku un krūmu 
stādiem; 
4.1.5. mājas apstākļos ražotajiem pārtikas produktiem no pašu 
ražotās lauksaimniecības produkcijas; 
4.1.6. savvaļas ogām, riekstiem, sēnēm, ziediem un meža 
reproduktīvam materiālam; 
4.1.7. pašu iegūtiem zvejas produktiem un medījamo dzīvnieku 
gaļai nelielos apjomos; 
4.1.8. pašu izgatavotiem daiļamatniecības izstrādājumiem; 
4.1.9. lauksaimniecības un mājas dzīvnieku tirdzniecībai, saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām; 
4.1.10. lietotu personīgo mantu tirdzniecībai, 
4.1.11. citām precēm. 

 
0,75 
0,75 
 
0,75 
 
 
 
0,75 
 
0,75 
 
0,75 
 
0,75 
 
0,75 
0,75 
 
0,75 
1,50 

4.2. Izbraukuma tirdzniecība un tirdzniecība gadatirgos: 
4.2.1. ar 4.1.1. līdz 4.1.10. punktā noteiktām precēm, 
4.2.2. ar Latvijā rūpnieciski ražotām pārtikas precēm un nepārtikas 
precēm juridiskām personām un individuālā darba veicējiem, 
4.2.3. ar importētām pārtikas un nepārtikas precēm juridiskām 
personām un individuālā darba veicējiem, 
4.2.4. ar alkoholiskiem dzērieniem izbraukumos sabiedrisku 
pasākumu norises vietās 
 

 
0,75 
1,50 
 
2,00 
 
20,00 
 

 

 

 
5. Nodeva personām, kuras uz vietējās pašvaldības teritorijā esošām būvēm vai zemes, kā arī citās tam atvēlētās 
vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu: 

Nr. p. k. Nodevas objekts Nodevas likme (euro) 

5.1. vienas informācijas vietas izmantošana dienā uz pašvaldības 
stenda:  
5.1.1. formāts A6 
5.1.2. formāts A5 
5.1.3. formāts A4, 
5.1.4. formāts A3, 
5.1.5. formāts A2, 

 
 
0,10 
0,20 
0,40 
0,80 
1,60 



5.1.6. formāts A1  3,20 

5.2. par reklāmas, reklāmas objektu, afišu un sludinājuma izvietošanu 
ārpus pašvaldības stendiem publiskās vietās vai vietās, kas vērsta 
pret publisku vietu  

20,00 

 
6. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu, apliecinājuma kartes un paskaidrojuma raksta saskaņošanu, ietverot 
izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā – būvprojektu saskaņošana, nepieciešamo dokumentu 
sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības: 

Nr.p.k. Būves veids I grupas būves 
(EUR) 

II grupas būves 
(EUR) 

III grupas būves 
(EUR) 

6.1. JURIDISKĀM PERSONĀM 

6.1.1. Viena un divu ģimeņu dzīvojamās mājas 

6.1.1.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60  

6.1.1.2. Atjaunošana  20 40  

6.1.2. Dzīvojamo ēku palīgceltnes (saimniecības ēkas, garāžas, pirtis, siltumnīcas utml.) 

6.1.2.1. Jaunbūve, pārbūve 30 50  

6.1.2.2. Atjaunošana  20 40  

6.1.3. Vasarnīcas, atpūtas mājas, dārza mājas savām vajadzībām 

6.1.3.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60  

6.1.3.2. Atjaunošana  20 40  

6.1.4. Dzīvokļu pārplānošana, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas 

6.1.4.1. Pārbūve  50  

6.1.5. Publiskas ēkas (izglītības, veselības aprūpes ēkas) ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

6.1.5.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60 80 

6.1.5.2. Atjaunošana  20 40 60 

6.1.6. Komercbūves (vairum un mazumtirdzniecības ēkas, biroji, viesnīcas, atpūtas kompleksi utml.) ar vai 
bez lietošanas mērķa maiņas 

6.1.6.1. Jaunbūve, pārbūve 40 80 100 

6.1.6.2. Atjaunošana  30 60 80 

6.1.7. Tehniskās komercbūves (degvielas uzpildes stacijas, autoservisi utml.) ar vai bez lietošanas mērķa 
maiņas 

6.1.7.1. Jaunbūve, pārbūve 40 80 100 

6.1.7.2. Atjaunošana  30 60 80 

6.1.8. Rūpnieciskās ražošanas būves un noliktavas ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

6.1.8.1. Jaunbūve, pārbūve 40 80 100 

6.1.8.2. Atjaunošana  30 60 80 

6.1.9. Lauksaimnieciskās ražošanas būves un noliktavas (t.sk. zemnieku saimniecību būves) ar vai bez 
lietošanas mērķa maiņas 

6.1.9.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60 100 

6.1.9.2. Atjaunošana  20 40 80 

6.1.10. Inženierbūves – Hidrobūves un meliorācijas sistēmas 

6.1.10.1. Jaunbūve, pārbūve 30 60 100 

6.1.10.2. Atjaunošana  20 40 80 

6.1.11. Inženierbūves – Autoceļi 

6.1.11.1. Jaunbūve, pārbūve 50 60 100 

6.1.11.2. Atjaunošana  30 40 80 

6.1.12. Inženierbūves – elektronisko sakaru būves 

6.1.12.1. Jaunbūve, pārbūve 60 60 100 

6.1.12.2. Atjaunošana  50 40 80 



6.1.13. Inženierbūves – enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būves 

6.1.13.1. Jaunbūve, pārbūve 60 60 100 

6.1.13.2. Atjaunošana  50 50 80 

6.1.14. Inženierbūves – spēkstaciju būves ar jaudu virs 20 kW 

6.1.14.1. Jaunbūve, pārbūve   1423 

6.1.14.2. Atjaunošana    1423 

6.1.15. Citas iepriekš neklasificētas būves – ūdensvada un kanalizācijas sistēma  

6.1.15.1. Jaunbūve, pārbūve 10 20 60 

6.1.15.2. Atjaunošana  6 10 30 

6.1.16. Citas iepriekš neklasificētas būves – žogu uzstādīšana 

6.1.16.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

6.1.16.2. Atjaunošana  10 10  

6.1.17. Citas iepriekš neklasificētas būves – stacionāru reklāmas un izkārtnes konstrukciju uzstādīšana  

6.1.17.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

6.1.17.2. Atjaunošana  10 10  

6.2. FIZISKĀM PERSONĀM 

6.2.1. Viena un divu ģimeņu dzīvojamās mājas 

6.2.1.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50  

6.2.1.2. Atjaunošana  10 30  

6.2.2. Dzīvojamo ēku palīgceltnes (saimniecības ēkas, garāžas, pirtis, siltumnīcas utml.) 

6.2.2.1. Jaunbūve, pārbūve 20 40  

6.2.2.2. Atjaunošana  10 20  

6.2.3. Vasarnīcas, atpūtas mājas, dārza mājas savām vajadzībām 

6.2.3.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50  

6.2.3.2. Atjaunošana  10 30  

6.2.4. Dzīvokļu pārplānošana, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas 

6.2.4.1. Pārbūve  40  

6.2.5. Publiskas ēkas (izglītības, veselības aprūpes ēkas) ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

6.2.5.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50 70 

6.2.5.2. Atjaunošana  10 30 50 

6.2.6. Komercbūves (vairum un mazumtirdzniecības ēkas, biroji, viesnīcas, atpūtas kompleksi utml.) ar vai 
bez lietošanas mērķa maiņas 

6.2.6.1. Jaunbūve, pārbūve 30 70 90 

6.2.6.2. Atjaunošana  20 50 70 

6.2.7. Tehniskās komercbūves (degvielas uzpildes stacijas, autoservisi utml.) ar vai bez lietošanas mērķa 
maiņas 

6.2.7.1. Jaunbūve, pārbūve 30 70 90 

6.2.7.2. Atjaunošana  20 50 70 

6.2.8. Rūpnieciskās ražošanas būves un noliktavas ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

6.2.8.1. Jaunbūve, pārbūve 30 70 90 

6.2.8.2. Atjaunošana  20 50 70 

6.2.9. Lauksaimnieciskās ražošanas būves un noliktavas ar vai bez lietošanas mērķa maiņas 

6.2.9.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50 90 

6.2.9.2. Atjaunošana  10 30 70 

6.2.10. Inženierbūves – Hidrobūves un meliorācijas sistēmas 

6.2.10.1. Jaunbūve, pārbūve 20 50 90 

6.2.10.2. Atjaunošana  10 30 70 

6.2.11. Inženierbūves – Autoceļi 



6.2.11.1. Jaunbūve, pārbūve 40 50  

6.2.11.2. Atjaunošana  20 30  

6.2.12. Inženierbūves – elektronisko sakaru būves 

6.2.12.1. Jaunbūve, pārbūve 50 50  

6.2.12.2. Atjaunošana  40 30  

6.2.13. Inženierbūves – enerģijas ražošanas, glabāšanas, pārvades un sadales būves 

6.2.13.1. Jaunbūve, pārbūve 50 50  

6.2.13.2. Atjaunošana  40 30  

6.2.14. Inženierbūves – spēkstaciju būves ar jaudu virs 20 kW 

6.2.14.1. Jaunbūve, pārbūve   1423 

6.2.14.2. Atjaunošana    1423 

6.2.15. Citas iepriekš neklasificētas būves – ūdensvada un kanalizācijas sistēma  

6.2.15.1. Jaunbūve, pārbūve 10 20 60 

6.2.15.2. Atjaunošana  6 10 30 

6.2.16. Citas iepriekš neklasificētas būves – žogu uzstādīšana 

6.2.16.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

6.2.16.2. Atjaunošana  10 10  

6.2.17. Citas iepriekš neklasificētas būves – stacionāru reklāmas un izkārtnes konstrukciju uzstādīšana  

6.2.17.1. Jaunbūve, pārbūve 14 20  

6.2. 17.2. Atjaunošana  10 10  

 
6.3. Par būvatļaujas pārreģistrāciju no vienas personas uz otru EUR 10.00 
 

III. Nodevas maksātāji, maksāšanas kārtība un maksāšanas atvieglojumi 
 
7. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt pašvaldības atļauju vai 
pakalpojumu šajos noteikumos noteiktā kārtībā. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas vai 
juridiskas personas, kuras saskaņojot būvniecību likumdošanā noteiktā kārtībā saņem no Alsungas novada domes 
būvvaldes būvatļauju, kā arī izstrādā apliecinājuma kartes un paskaidrojuma rakstus likumā noteiktos gadījumos 
8. Pašvaldības nodeva maksājama pirms pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas.  

8.1. Par būvatļauju 50% no nodevas likmes maksājami pēc būvatļaujas saņemšanas būvprojektēšanai, bet 

atlikušie 50% - pirms dokumentu iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu 

izpildi. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvprojektēšanas nosacījumi netiek izpildīti, iekasētā 

nodevas daļa netiek atmaksāta. 

8.2.100%  no nodevas likmes maksājami Apliecinājuma kartes un Paskaidrojuma raksta saskaņošanas 

gadījumā. 

9. No pašvaldības nodevas maksāšanas atbrīvojami: 
9.1 no nodevas par pašvaldības domes izstrādātiem oficiāliem dokumentiem – valsts pārvaldes institūcijas, 
novada trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, 1. un 2. grupas invalīdi; 
9.2 no nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu: 

9.2.1. no nodevas par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret 
publisku vietu, – valsts vai pašvaldību iestādes vai privātas fiziskas vai juridiskas personas par tādas izkārtnes 
izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde 
vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju 
par iestādes vai personas nosaukumu, darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem 
pakalpojumiem, kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi), 
9.2.2. biedrības un nodibinājumi par uz sabiedrības labumu vērstu pasākumu reklamēšanu,  
9.2.3. Alsungas novada iedzīvotāji par sludinājumiem, kas nepārsniedz A5 formātu, ja to saturs ir pakalpojumu 
piedāvājums, darba meklēšana vai piedāvāšana, personīgo mantu pārdošana, paša ražotas vai audzētas 



produkcijas pārdošana nelielos apjomos, pazudušu mantu vai dzīvnieku meklēšana, mājdzīvnieku 
tirdzniecība. 
9.2.3. nekomerciāla rakstura reklāma: 

9.2.3.1. reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem, 
9.2.3.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma, 
9.2.3.3. informācija un reklāma par dabas aizsardzību, 
9.2.3.4. informācija par kultūrvēsturisko mantojumu, 
9.2.3.5. informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem, 
9.2.3.6. informācija un reklāma par sporta pasākumiem, 
9.2.3.7. informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem; 

9.3. no nodevas par par ielu tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos pašvaldības 
noteiktajās publiskajās vietās - Alsungas novadā reģistrētas fiziskas un juridiskas personas, 
9.4. iestādes, kuras tiek finansētas no Alsungas novada pašvaldības budžeta; 
9.5. bezdarbnieki par Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniedzamiem dokumentiem. 

10. Nodevai par būvatļauju politiski represētām personām, kā arī arhitektūras pieminekļu restaurācijas vai renovācijas 
būvdarbiem tiek piemērota 50% atlaide.  
10. Pašvaldības nodeva iemaksājama Alsungas novada domes kasē vai pārskaitot Alsungas novada domes kontos. 
11. Šajos Noteikumos paredzētos pašvaldības nodevu maksājumus kontrolē un reģistrē kasiere, iereģistrējot 
attiecīgos maksājumus nodevu reģistrācijas žurnālā. 
 

IV. Noslēguma jautājumi 
 
12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Alsungas novada ziņas”. 
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē saistošie noteikumi Nr. 9/2009 “Nodeva par Alsungas novada 
pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” un saistošie noteikumi Nr.12/2015 
“Nodevas par būvatļaujām Alsungas novada domes būvvaldē”. 

 
Priekšsēdētāja                                                     D.Kalniņa 
 



Alsungas novada pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.6/2017 
“Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Līdz šim pašvaldība noteikusi tikai daļu nodevas, ko tai ir tiesības noteikt, saskaņā 
ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma "Par 
nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmo un trešo daļu un 12.panta pirmās daļas 
7.punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par 
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12.punktu un 
16.1apakšpunktu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, nodeva personām par ielu 
tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos pašvaldības 
noteiktajās publiskajās vietās, nodevas personām par ielu tirdzniecību, izbraukuma 
tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos pašvaldības noteiktajās publiskajās vietās 
un nodevas par būvatļaujas saņemšanu apjomu un nodevas maksātājus. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Līdz šim atsevišķos noteikumos bija noteikta nodeva par pašvaldības izsniegtajiem 
dokumentiem un būvatļaujām, kuru apmērs nav mainījies. Šajos noteikumos 
papildus noteiktas nodevas par reklāmas izvietošanu un tirdzniecību publiskas 
vietās, kas varētu pašvaldības budžetā papildus dot 200 līdz 500 eiro gadā. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Projekts paredz pašvaldības nodevas ieviešanu par reklāmu un sludinājumu 
izvietošanu un ielu un izbraukuma tirdzniecību, kas neatstās būtisku ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Alsungas novada Finanšu nodaļa. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ir notikušas ar iedzīvotāju pārstāvjiem, sabiedrisko organizāciju 
pārstāvjiem un uzņēmējiem. 

 
 

Priekšsēdētāja                                                                      D.Kalniņa 



6.# 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2014”Alsungas novada domes pašvaldības Nolikums” 

D. Kalniņa, V. Zingberga 
 

Saskaņā ar: 

 likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu, 

  Alsungas novada domes 20.03.2014. sēdes saistošiem noteikumiem Nr.2/2014 “Alsungas novada 
pašvaldības Nolikums” 

 24.08.2017. protokollēmumu Nr.14#12 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos ”Alsungas novada 
pašvaldības Nolikums”,  

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, G.Rozentāls,  Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” Ainars Macpans, 

Dome nolemj: 
 
1. Veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2/2014, papildinot saistošo noteikumu 4.punktu ar 

4.8. apakšpunktu šādā redakcijā: “Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību 
koordinācijas komisija”. 

  



                                                     
 

ALSUNGAS NOVADA 
DOME 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

SEB banka, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 
 

 
                                                                                                            APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 
2017. gada 24.augusta sēdes 

 protokollēmumu Nr.15#6 
 

Saistošie noteikumi 
Alsungā 

 
2017.gada  24.augustā                                                                                                                              Nr.7/2017 

 
Grozījums 

Alsungas novada domes  2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Alsungas novada 
pašvaldības Nolikums” 

 
Izdoti pamatojoties uz likuma 

 “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu 
 

 
1. Izdarīt Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 “Alsungas 

novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu: 
  
        1. 1. Papildināt saistošo noteikumu  4.punktu ar 4.8. apakšpunktu šādā redakcijā: “Medījamo dzīvnieku 

nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisija”. 
 
 
 
Priekšsēdētāja                                                                                     D.Kalniņa 
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7.# 
Saistošie noteikumi Nr.8/2017 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alsungas novada izglītības 
iestādēs” 

D. Kalniņa, V. Ķine 

Pamatojoties uz: 

 Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

 Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, 2012.gada 13.marta MK noteikumiem Nr.172 „Noteikumi 

par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju 

klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, 

 Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto 

valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 

 Finanšu nodaļas vadītājas A. Mundiciemas veiktajiem aprēķiniem par papildus nepieciešamajiem budžeta 

līdzekļiem 2017. gadā izglītojamo ēdināšanai ar atlaidi, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka,  Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus: 

1.1. visiem izglītojamajiem 1.–12. klases izglītības programmās par pusdienām mācību gada laikā 100% 

apmērā; 

1.2. visiem izglītojamajiem obligātajās pirmsskolas izglītības programmās par pusdienām mācību gada laikā 

100% apmērā; 

1.3. izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības programmās par pusdienām mācību gada 

laikā 100% apmērā; 

1.4. visiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības programmās visu gadu tiek noteikts ēdināšanas maksas 

atvieglojums par visām ēdienreizēm ēdienu gatavošanas faktisko izmaksu apmērā. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alsungas novada izglītības iestādēs”. 

3. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai sagatavot nepieciešamos grozījumos 2017. gada budžetā, lai 

nodrošinātu domes lēmuma izpildi. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
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APSTIPRINĀTI 
ar Alsungas novada domes 

2017.gada 24.augusta sēdes  
protokollēmumu Nr.15#7 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 
 

2017.gada 24.augustā                                                                                                                       Nr.8/2017 

                                    Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 
11.punktu 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirti ēdināšanas maksas 
atvieglojumi izglītojamajiem Alsungas novada domes dibinātajās izglītības iestādēs. 
2. Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus ir: 

2.1. visiem izglītojamajiem 1.–12. klases izglītības programmās par pusdienām mācību gada laikā 100% 
apmērā; 
2.2. visiem izglītojamajiem obligātajās pirmsskolas izglītības programmās par pusdienām mācību gada laikā 
100% apmērā; 
2.3. izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības programmās par pusdienām mācību gada 
laikā 100% apmērā; 
2.4. visiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības programmās visu gadu tiek noteikts ēdināšanas maksas 
atvieglojums par visām ēdienreizēm ēdienu gatavošanas faktisko izmaksu apmērā 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1.septembrī. 
 

                     Priekšsēdētāja                    D.Kalniņa 
  

  

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


Alsungas novad pašvaldības 2017.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.8/2017 
„Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Alsungas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi 
Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 
pacientiem”, kas nosaka uztura normas un paredz nodrošināt veselīga un 
līdzsvarota uztura lietošanu izglītības iestādēs. Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Arī Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 11.punkts nosaka pašvaldības kompetenci noteikt tos 
izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Nodrošinot normatīvo 
aktu prasību izpildi un veicinot veselīga uztura normām atbilstošu ēdināšanu 
visiem izglītojamajiem, pamatojoties uz vienlīdzības principu, nolemts izdot 
saistošos noteikumus, piešķirot ēdināšanas izdevumu atvieglojumus visiem 
izglītojamajiem Alsungas novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. 
Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1206 „Kārtība, kādā 
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām 
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” paredz valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanu pašvaldībām 1., 2., 3. un 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumu 
segšanai 1,42 euro dienā, taču ņemot vērā, ka tas ir nepietiekami, pašvaldība 
kompensēs ēdināšanas izdevumu starpību. Ēdināšanas maksas apmērs noteikts 
Alsungas novada domes 2016.gada 25. augusta lēmumā Nr. 9 “Par skolēnu un 
skolas darbinieku pusdienu izmaksu apstiprināšanu Alsungas vidusskolā” un 2016. 
gada 20. oktobra lēmumā Nr. 12 “Par ēdināšanas apmaksas kārtību Pirmsskolas 
izglītības iestādē “Miķelītis”. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Projekts paredz nodrošināt ēdināšanas maksas atvieglojumus visiem Alsungas 
novada pašvaldības iestāžu izglītojamajiem. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pieņemot šos saistošos noteikumus, no 2017.gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim papildus nepieciešami pašvaldības budžeta līdzekļi 2857 euro apmērā. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās Alsungas vidusskola. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ir notikušas ar Izglītības pārvaldi, izglītības iestāžu speciālistiem, 
izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem. 

 
 
Priekšsēdētāja                                                                 D.Kalniņa 
 
 
 
 
 
 
 



 



8.# 

Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu ar izglītības procesu nesaistītām personām Alsungas 
vidusskolā 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 
 
Pamatojoties uz: 

 2016. gada 22. septembra Domes sēdes lēmumu, kurā noteikts, ka “pārējo personu ēdināšanu” veiks līdz 

Valsts kontroles 2016.gada revīzijas atzinuma saņemšanai, nosakot maksu par ēdināšanu 1.71 euro plus 

PVN (kopā 2.07 euro), 

 2016.gada decembrī saņemto Valsts kontroles revīzijas ziņojumu, kurā norādīts, ka Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 88. pantā noteiktie ierobežojumi publiskas personas darbībai privāto tiesību jomā garantē 

tiesības uz neizkropļotu jeb brīvu konkurenci, kas ir aizsargājama sabiedrības interese, tāpēc publiskas 

personas darbība privāto tiesību jomā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad pastāv sevišķs 

attaisnojums tās veikšanai. Turklāt valsts pārvaldei īpaši jārūpējas, lai informāciju (par attaisnojošiem 

apsvērumiem) saņemtu tā sabiedrības daļa un tās privātpersonas, kuru tiesības un tiesiskās intereses 

attiecīgā valsts pārvaldes īstenotā vai plānotā darbība skar vai var skart. 

 iedzīvotāju un komersantu aptauju par iespējām sniegt maksas pakalpojumus (ēdināšanai pieteicies tikai 

“Spēlmaņu krogs” no aprīļa līdz oktobrim), 2017.gada 8. jūnija domes sēdē ( t.i. pēc Valsts kontroles 

revīzijas ziņojuma saņemšanas) pieņemts lēmums “pārējo personu” ēdināšanu Alsungas vidusskolā veikt 

periodā, kad nestrādā IK “Petūnija”, veicot priekšapmaksu.  

 Pamatojoties uz Finanšu nodaļas vadītājas A. Mundiciemas sniegto informāciju, ka, izvērtējot esošo praksi 
kopš 01.09.2016. pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu un darbinieku ēdināšanai Alsungas vidusskolas 
ēdnīcā, kad ēdināšanas izmaksas tiek aprēķinātas pēc kalkulācijas un mēneša beigās izrakstīti rēķini, 
konstatējams, ka katru dienu ēdienu cena nav vienāda un nav iespējams noteikt un iekasēt par ēdināšanu 
precīzu summu, samaksu veicot ar priekšapmaksu, tādēļ “pārējās personas” par ēdināšanas pakalpojumu 
vai nu pārmaksās vai samaksās par maz, ko Valsts kontrole uzsver kā ļoti būtisku pārkāpumu. Tāpat nav 
pamatojuma ēdināšanas pakalpojumus ar izglītību nesaistītām personām veikt ar pēcapmaksu, izrakstot 
rēķinus pēc pakalpojuma sniegšanas, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 
 
1. Turpināt pārējo personu ēdināšanu Alsungas vidusskolā sniegto maksas pakalpojumu efektivitātes un lietderības 

izvērtēšanas pabeigšanas periodā un apstākļos, kad IK “Petūnija” nesniedz vai nespēj sniegt nepieciešamajā 

apjomā ēdināšanas pakalpojumus. 

 
 
9.# 
Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas nolikums 

D. Kalniņa, V. Ķine 
 
Saskaņā ar: 

 likuma “Par pašvaldībām” 61.panta 3. daļu, 

 Medību likuma 29.panta 4.  un 6. daļas noteikumiem, 

 Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumiem Nr.82 ”Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 
noteikšanas un medību koordinācijas komisijām”, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 



 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls,  Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” Ainars Macpans, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas 
Nolikumu. 
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ar Alsungas novada domes 24.08.2017. 
sēdes protokollēmumu Nr.15#9 

 
Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas 

 komisijas nolikums 
 

 
Izdots pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta 3. 
daļas un Medību likuma 29.panta 4., 4. un 6. daļas noteikumiem 
un Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumiem Nr.82 ” Noteikumi 
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un 
medību koordinācijas komisijām” noteikumiem. 

 
 

I. Vispārīgi noteikumi 
 

1.1. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisija (turpmāk – komisija) ir 
koordinējoša un konsultatīva institūcija Alsungas novada administratīvajā teritorijā.  
1.2. Komisijas darbības mērķis ir: 

1.2.1. veicināt mednieku, lauksaimnieku, meža īpašnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta un 
novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni; 
1.2.2. izvērtēt medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus, kā arī koordinēt aizsardzības pasākumu īstenošanas 
gaitu, kas vērsti uz medījamo dzīvnieku postījumu un to draudu novēršanu;  
1.2.3. noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu (turpmāk – postījumi) apjomu, pakāpi, materiālo 
zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. 

1.3. Komisijas darbu organizē Alsungas novada dome (turpmāk – dome), kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt 
komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. 
1.4. Nolikums nosaka Komisijas tiesības, pienākumus, struktūru un darba organizāciju. 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

2.1. Komisijas uzdevums ir:  
2.1.1. izvērtēt nodarīto postījumu apjomu un pakāpi;  
2.1.2. izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai;  
2.1.3. aprēķināt postījumu rezultātā nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un 
infrastruktūras objektiem;  
2.1.4. epizootiju izplatības vai draudu gadījumā sadarboties ar Pārtikas un veterināro dienestu;  
2.1.5. veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas kompetencē esošo uzdevumu 
izpildi.  

2.2. Komisijai ir tiesības:  
2.2.1. izstrādāt rekomendācijas postījumu samazināšanai;  
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2.2.2. izstrādāt rīcības plānu, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie dzīvnieki var radīt ārkārtas 
postījumus pašvaldības teritorijā;  

2.2.3. lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie 
uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus;  

2.2.4. lemt par pasākumiem epizootiju vai to izplatības draudu ierobežošanai saskaņā ar Pārtikas un 
veterinārā dienesta rīkojumu, jo epizootiju draudi pielīdzināmi ārkārtas postījumiem;  

2.2.5. uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldības un citu institūciju amatpersonas un speciālistus;  

2.2.6. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piesaistīt neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām, ja 
izvērtējot nodarīto postījumu, komisija nespēj noteikt zaudējumus.  

2.3. Gadījumos, ja nodarīti būtiski postījumi, komisijai ir tiesības:  
2.3.1. pieprasīt un nekavējoties saņemt nepieciešamo informāciju no zemes īpašnieka (tiesiskā valdītāja), 
Valsts meža dienesta vai medību tiesību lietotāja;  
2.3.2. uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības pasākumus, norādot 
to veidu, apjomu un īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt to izpildes gaitu un rezultātus, ja aizsardzības 
pasākumi nav veikti vai veikti nepienācīgi;  

2.3.3. uzdot par pienākumu medību tiesību īpašniekam vai lietotājam pastiprināti medīt esošajās un 
potenciālajās postījumu vietās, norādot pasākumu īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu 
īstenošanas gaitu un rezultātus;  

2.3.4. lemt par medību tiesību izmantošanu platībās, kurās nav medību tiesību lietotāju, vispirms piesaistot 
medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām;  

2.3.5. ja iepriekš veikti aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai, lemt par terminētu medību atļauju 
piešķiršanu limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas 
apjomu un nepiemērojot Medību likumā noteiktās prasības par minimālajām medību platībām konkrētu sugu 
dzīvnieku medīšanai;  

2.4 Gadījumos, ja nodarīti ārkārtas postījumi un komisija nevar rast citu pieņemamu risinājumu, komisijai ir tiesības:  
2.4.1. saņemot medību tiesību īpašnieka piekrišanu, uz laiku, kas nepieciešams pasākumu postījumu 
ierobežošanai vai likvidēšanai, pārņemt un īstenot medību tiesības konkrētajā zemes vienībā;  

2.4.2. uz postījumu ierobežošanas un cēloņu novēršanas laiku, bet ne ilgāku par vienu mēnesi, pārņemt un 
izmantot medību tiesības zemes vienībās, kurās nodarīti ārkārtas postījumi, un zemes vienībās, kurās ir šo 
postījumu cēlonis, ja medību tiesību īpašnieks vai lietotājs nepilda komisijas norādījumus vai medību tiesību 
īpašnieks neizlieto tās pats un nepiekrīt nodot citiem, vai postījumu cēlonis atrodas zemes vienībā, kurā medīt 
aizliegts.  

 
III. Komisijas struktūra 

3.1. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina dome uz četriem gadiem.  
3.2. Komisijas sastāvā tiek iekļauts pa vienam pārstāvim no: 

3.2.1. Alsungas novada pašvaldības; 

3.2.2. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības; 

3.2.3. Lauku atbalsta dienesta; 

3.2.4. mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienībām, kurās komisijas izveidošanas laikā ir vairāk 

nekā 200 biedru. 

3.3. Komisijas vadītājs ir pašvaldības pārstāvis. Viņa vietnieku un sekretāru ievēl no komisijas locekļu vidus.  
3.4. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu apziņošanas kārtību.  
 

IV. Komisijas darba organizācija 
 
4.1. Komisijas sēdes rīko divas reizes gadā, jūnijā un septembrī, vai arī sasauc ārkārtas sēdi, ja notikuši postījumi vai 
pastāv to draudi, kā arī citu jautājumu risināšanai saistībā ar postījumu novēršanu. 
4.2. Komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes darba kārtību un sēdes norises vietu. 
4.3. Jebkurš komisijas loceklis var rakstiski iesniegt komisijas vadītājam komisijā izskatāmos jautājumus. 
4.4. Komisijas sekretārs, ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes, paziņo komisijas locekļiem par sēdes norises vietu un 
laiku, kā arī nosūta komisijas locekļiem sēdes darba kārtību. 



4.5. Lēmumu par komisijas ārkārtas sēdi pieņem komisijas vadītājs pēc savas iniciatīvas vai, ja to pieprasa Valsts 
meža dienests, AS „Latvijas Valsts meži”, novada domes pārstāvji, zemes īpašnieku vai zemnieku pārstāvji.  
4.6. Komisijas sēdes vada un komisijas sēdes protokolus paraksta komisijas vadītājs. Sēdi protokolē komisijas 
sekretārs. Komisijas vadītāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas vadītāja vietnieks. 
4.7. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu. 
4.8. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu 
skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Pieaicinātajām personām nav balsošanas tiesību. 
4.9. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas 
sekretārs. 
4.10. Iesniegumos norādītos postījumus komisija pārbauda dabā un to rezultātā radīto zaudējumu apmēru izvērtē un 
nosaka normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
4.11. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie 
Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību tiesību lietotājs. 
4.12. Ja komisijas loceklim vai pieaicinātajam ekspertam saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā" rodas interešu konflikts saistībā ar vērtējamo iesniegumu, minētais komisijas loceklis vai 
eksperts nav tiesīgs piedalīties attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesā. 
4.13. Par visiem šajā nolikumā neatrunātajiem jautājumiem komisija savā darbībā vadās no spēkā esošajiem 
likumiem un normatīvajiem aktiem. 
4.14. Komisijas priekšsēdētājs informē komisiju par pieņemto lēmumu izpildi.  
4.15. Komisija domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā vienu reizi gadā. 
 

V. Komisijas darbības tiesiskuma nodrošināšana 

5.1. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Alsungas novada pašvaldības Administratīvo aktu 

apstrīdēšanas komisijai. 

5.6. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā tiesā. 

 
VI. Noslēguma jautājumi 

 
6.1. Nolikums stājas spēkā pēc tā publicēšanas Alsungas novada informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas”. 
6.2. Visas izmaiņas, papildinājumi un grozījumi nolikumā tiek veikti, pamatojoties uz domes lēmumu. 
 
Priekšsēdētāja                                                         D.Kalniņa 
 

 
 

 
  



10.# 
Par Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas komisijas sastāvu 

D. Kalniņa, V. Zingberga 

Pamatojoties uz: 

 Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām" 3. punktu,  

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 
 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” Ainars Macpans 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Alsungas novada Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas 

komisiju uz 4 gadiem šādā sastāvā: 

1.1. Alsungas novada domes Nekustāmā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, 

1.2. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Alsungas apgaitas mežzinis Juris Šteinbergs, 

1.3. Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un 

uzraudzības daļas vecākā inspektore Zanda Opmane, 

1.4. Meža īpašnieku apvienības pārstāvis Uldis Ozols. 

 

 

11.# 
Par Alsungas novada domes bibliotēkas nolikuma un lietošanas noteikumu apstiprināšanu 

D. Kalniņa, R. Cīrule, V. Zingberga 
 
Saskaņā ar: 

 Bibliotēkas likuma 4.panta pirmo un otro daļu-  

 Likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 8. p., 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes Bibliotēkas nolikumu un lietošanas noteikumus ar pielikumiem. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Alsungas novada bibliotēkas nolikumu, apstiprinātu ar Alsungas novada 

domes 28.04.2011. protokollēmumu Nr. 5#11. 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Alsungas novada domes Bibliotēkas lietošanas noteikumus, apstiprinātus ar 

Alsungas novada domes 28.04.2011. protokollēmumu Nr. 5#11. 

 
 
 

 
  



 
 

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

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Alsungas novadā 

APSTIPRINĀTI: 
Ar Alsungas novada domes  

2017.gada 24. augusta sēdes  
protokollēmumu Nr.15#11 

Alsungas novada domes bibliotēkas 

 nolikums 

 

I. Vispārīgie noteikumi. 

1. Alsungas novada bibliotēka (turpmāk – Bibliotēka) ir Alsungas novada domes izglītojoša, informatīva un kultūras 

iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules 

kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 

kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un 

tās izmantošanu. 

2. Savā darbībā Bibliotēka ievēro Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. 

3. Bibliotēkas darbību finansē no Alsungas novada domes budžeta līdzekļiem. 

4. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Alsungas novada dome, ņemot vērā 

Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. 

 

II. Bibliotēkas uzdevumi. 

5. Attīstīt Bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un 

kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās 

sabiedrības attīstībā. 

6. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus Bibliotēkas lietotājiem. 

7. Veikt Bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro 

apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu. 

8. Veikt Bibliotēkas bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar Kuldīgas Galveno bibliotēku 

kopkataloga un datu bāzu veidošanā. 

9. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību. 

10. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Bibliotēkā, nodrošināt Bibliotēkas 

lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt 

iespēju bez maksas izmantot datorus. 

11. Veikt Bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām. 

12. Sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc Kuldīgas Galvenās bibliotēkas pieprasījuma, saskaņā ar likumu 

“Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību. 

13. Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties starpbibliotēku abonementa sistēmā. 

14. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. 

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


 

III. Bibliotēkas tiesības. 

15. Patstāvīgi veikt šajā nolikumā paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un Bibliotēkas lietošanas kārtību. 

16. Saskaņā ar nolikumu, veidot Bibliotēkas struktūru. 

17. Saņemt no Alsungas novada domes nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu Bibliotēkas 

uzdevumu izpildei. 

18. Veikt saimniecisko darbību, kas nav pretrunā ar Bibliotēkas uzdevumiem. 

19. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu. 

20. Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no Bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus. 

21. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības. 

22. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās 

sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā. 

23. Iesniegt priekšlikumus Alsungas novada domei par Bibliotēkas darbību. 

24. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 

 

VI. Organizatoriskā struktūra un vadība. 

25. Bibliotēkas struktūru un amatu sarakstu apstiprina Alsungas novada dome, ievērojot Bibliotēkas likuma un citu 

normatīvo aktu prasības. 

26. Bibliotēkas darbu vada Bibliotēkas vadītājs. 

27. Bibliotēkas vadītājs: 

27.1.organizē un plāno Bibliotēkas darbu un ir atbildīgs par tās darbību, realizējot tās uzdevumus un tiesības; 

27.2.izstrādā Bibliotēkas lietošanas noteikumus un iesniedz tos apstiprināšanai  Alsungas  novada domei. 

27.3.izstrādā un iesniedz Alsungas novada domei Bibliotēkas atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, 

sagatavo Bibliotēkas budžeta projektu; 

27.4.bez speciāla pilnvarojuma pārstāv Bibliotēku attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām. 

28. Bibliotēkas darbinieku amata pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, ko apstiprina Alsungas novada 

dome. 

 

  

Priekšsēdētāja                                             D.Kalniņa 

 
 
 
 
 

 
 
 

  



APSTIPRINĀTI: 
Ar Alsungas novada domes  

2017.gada 24. augusta sēdes  
protokollēmumu Nr.15#11 

 

Alsungas novada domes 

bibliotēkas lietošanas noteikumi 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Šie noteikumi nosaka bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēka) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem. 

2. Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka Bibliotēku likums, citi Latvijas Republikas likumi un tiesību akti, 

Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina Bibliotēka un apstiprina Alsungas novada 

dome. 

4. Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami Bibliotēkas 

lietotājiem pieejamās Bibliotēkas telpās. 

 

II. Bibliotēkas lietotāji 

5. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto Bibliotēkas pakalpojumus. 

6. Lietotājus Bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu. 

7. Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un viena no vecāku 

vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. 

8. Bibliotēkas darbinieki apņemas nodrošināt iesniegto personas datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma prasībām. 

9. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. 

10. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē. 

 

III. Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība 

11. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. 

12. Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir šādi: 

12.1. bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu (t.sk. datoru, interneta un vispārpieejamo 

elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība), iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāja 

reģistrācija bibliotēkā, Bibliotēkas grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošana uz 

vietas bibliotēkā; 

12.2. lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem,  

meklēšanas sistēmām un to izmantošana; 

12.3. bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana; 

12.4. bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi. 

13. Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Bibliotēkā 

noteikta šo noteikumu 1.pielikumā. 

14. Bibliotēkas maksas pakalpojumu veidus un cenas nosaka un apstiprina Alsungas novada dome. Maksas 

pakalpojumu veidi un cenas norādīti šo noteikumu 2.pielikumā. 

15. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jānodod līdz Bibliotēkas noteiktajam termiņam. To iespējams pagarināt, ja 

saņemtos izdevumus nepieprasa citi lietotāji. 

16. Bibliotēkas izsniegto grāmatu lietošanas termiņš ir 30 dienas, žurnāliem un jaunieguvumiem - 15 dienas, 

paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 3 dienas. 

17. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 5 iespieddarbus vai citus dokumentus. 

18. Lietotājs nedrīkst bojāt Bibliotēkas inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālus zaudējumus Bibliotēkai. 

19. Starpbibliotēku abonementa kārtā saņemtās grāmatas un citus dokumentus lietotājiem līdznešanai neizsniedz, 

tos drīkst izmantot tikai uz vietas Bibliotēkā. 

 



IV. Bibliotēkas lietotāju tiesības 

20. Bibliotēka nodrošina Bibliotēku likumā noteikto Bibliotēkas lietotāja tiesību ievērošanu: 

20.1. bez ierobežojumiem izmantot Bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu; 

20.2. bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās 

informācijas resursus; 

20.3. saņemt pilnīgu informāciju par Bibliotēkas krājumu un informācijas resursiem; 

20.4. saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no Bibliotēkas krājuma vai saņemt tos 

no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja Bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav; 

20.5. izmantot citus Bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus; 

20.6. piedalīties Bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju 

darbā. 

21. Bibliotēkas lietotājiem, kuriem ir kustību, redzes un citi traucējumi, ir tiesības saņemt Bibliotēkas pakalpojumus 

savā dzīvesvietā. 

22. Lietotājam ir tiesības uz personas datu neaizskaramību. Bez lietotāja piekrišanas Bibliotēka šīs ziņas nedrīkst 

nodot vai izpaust trešajai personai, izņemot likumos paredzētos gadījumus. 

23. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt Bibliotēkas vadītājam. 

 

V. Bibliotēkas lietotāju pienākumi 

24. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus. 

25. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie 

bibliotekāra. 

26. Lasītavā izmantoto literatūru nenovietot atpakaļ plauktos, bet atstāt uz galda vai nodot bibliotekāram. 

27. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. 

Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram. 

28. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā. 

29. Atlīdzināt Bibliotēkai radušos zaudējumus Bibliotēkas lietošanas noteikumos norādītajā kārtībā un apmērā. 

30. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem 

izdevumiem. 

31. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu vai citu dokumentu aizvietot, tad viņam jāatlīdzina to 

vērtība naudā, atbilstoši bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām. 

32. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un 

cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam. 

33. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem 

vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām. 

 

Priekšsēdētāja                                                D.Kalniņa 

  



1. Pielikums  

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 

resursu publiskas izmantošanas kārtība Alsungas novada bibliotēkā 

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās 

informācijas resursus Bibliotēkā. 

2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām. 

3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku. 

4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka. 

5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi: 

5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 

5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.); 

5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus 

u.c.; 

5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku; 

5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru. 

6. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un 

programmu kļūmēm. 

7. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas 

darbinieka. 

8. Datnes, kurus izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu. 

9. Lietotājiem aizliegts: 

9.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība; 

9.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas; 

9.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 

9.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes; 

9.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem; 

9.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu; 

9.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, 

saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku; 

9.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 

10. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana 

nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.). 

11. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to 

Bibliotēkas darbinieku. 

12. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku. 

13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka. 

  



2. Pielikums  

Alsungas novada domes bibliotēkas maksas pakalpojumi 

Pakalpojuma veids Daudzums Cena (eiro) 

ar PVN 

Kopēšana, izdruka A4 melnbalta 1 lapaspuse 0.07 

Kopēšana, izdruka A4 melnbalta 1 lapa (abas 

puses) 

0.13 

Kopēšana, izdruka A4 krāsaina 1      lapaspuse 0.12 

Kopēšana, izdruka A4 krāsaina 1 lapa (abas 

puses) 

0.24 

Kopēšana A3 melnbalta 1 lapaspuse  

0.08 

Skenēšana, faksēšana A4 1 lapa 0.17 

Laminēšana A4 1 lapa 0.50 

Pasūtīšana SBA kārtā  Pasta izdevumi 

 

 
 
 

  



12.# 
Par finansējumu komandējuma dienas naudas apmaksai no pašvaldības pamatbudžeta rezerves fonda 

D.Kalniņa. A.Mundiciema 
 

Pamatojoties uz: 

 2010.gada 12.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.969 “Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi”, 

  Alsungas novada domes “Nolikumu par komandējumiem un darba braucieniem”, komandētai personai tiek 

atlīdzināti izdevumi, kas rodas komandējuma laikā, vai kas ir saistīti ar komandējumu, 

  likumu “Par budžetu un finanšu vadību” 6. pantu, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Muzeja vadītājas Ingas Bredovskas komandējumu uz Somiju no 2017. gada 21. līdz 25. 

augustam. 

2. Piešķirt finansējumu Ingas.Bredovskas komandējuma dienas naudas apmaksai no pašvaldības 

pamatbudžeta rezerves fonda Euro 230.  

3. Finanšu nodaļai veikt Muzeja budžeta tāmes grozījumus 2017. gadam, izdalot ārzemju komandējuma dienas 

naudu Euro 230.00 no pašvaldības pamatbudžeta rezerves fonda. 

 

 
13.# 
Par nekustamā īpašuma “K*******” zemes gabalu atdalīšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 
 

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. 

Saskaņā ar:  

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļu,  

  Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 
12.punktiem, 

  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,  

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 
 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu „K*******” (kadastra Nr. ) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  - 2.20 

ha. 

2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).  

3. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Ū***”, Alsungas novadā. 

 



 
14.# 
Par nekustamā īpašuma “P******” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  
 

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. 

Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļu,  

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, 

  MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktiem, 

  Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
16.1.punktu,  

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 
 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “P******” (kadastra Nr.) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu - 1.91 

ha.  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3. Piešķirt atdalītai zemes vienībai nosaukumu “V*******”, Alsungas novadā. 

 

 
15.# 
Par nekustamā īpašuma “S********” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  
 
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.  
Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļu, 

  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu,  

 MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktiem, 

 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,   

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “S********” (kadastra Nr) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu-  6.92 

ha;  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).   

3. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu: “L******”, Alsungas novads. 



 

 
16.# 
Par nekustamā īpašuma “Z******” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 
 

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.  

Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļu, 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu,  

 MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktiem,  

 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,   

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 
 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Z******” (kadastra Nr. ) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  - 1.72 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3. Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam “L*******”, Alsungas novadā (kadastra numurs ). 

 

 

17.# 
Par nekustamā īpašuma “B********” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  
 

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.  

Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, 

  MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktiem,  

 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,   

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “B**********” (kadastra Nr. 62420080303) zemes vienības ar kadastra   

apzīmējumiem - 8.70 ha un - 7.5 ha 

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3.Pievienot atdalītās zemes vienības nekustamam īpašumam “L*******”, Alsungas novadā (kadastra numurs ). 



 

 

18.# 
Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane  

Saskaņā ar: 

 M.L. iesniegumu 31.07.2017. nosaukuma un adreses maiņu, 

 Adresācijas noteikumiem Nr. 698, izdoti 2015. gada 8. decembrī, 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma 14. panta ceturto daļu,  

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Mainīt nekustamā īpašuma “K***********” ar kadastra Nr., Alsungas novadā nosaukumu uz “S******” Alsungas 

novadā. 

2. Mainīt adresi no “K*******” uz “S******”  Alsungas novadā, LV-3306, (adreses klasifikatora kods 103232927) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  un uz tā esošām ēkām ar kadastra apzīmējumu . 

 

 

19.# 
Par jaunu adrešu piešķiršanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 
 

Pamatojoties uz: 

 Valsts zemes dienesta 28.07.2017. vēstuli, 

  Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas  noteikumi” (turpmāk – 

Adresācijas noteikumi) 14. punkta prasībām,  

 Adresācijas noteikumu 17. punktu,  

 Adresācijas noteikumu 9.un 19. punktiem, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt 15 jaunas adreses saskaņā ar pielikumu: 

 



 

Adreses kods Adrese Ielas kods 
Ielas 

nosaukums 

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Ēkas kadastra 
apzīmējums 

Ēkas 
nosaukums 

Apstiprināt  un 
likvidēt adreses  

101483636 
"Alkšņuzari", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361890 
Kuršu iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080128 62420080128001 
Dzīvojamā 
māja 

Kuršu iela 5, Alsunga, 
Alsungas nov. 

103014517 
"Granti", Alsunga, 
Alsungas nov., LV-
3306 

100361938 
Maija iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080131 62420080131001 Dzīvojamā ēka 
Maija iela 26, 

Alsunga, Alsungas 
nov. 

103234578 
"Strautiņi", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361825 
Aizputes iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080171 62420080171001 Dzīvojamā ēka 
Aizputes iela 7, 

Alsunga, Alsungas 
nov. 

102228876 
"Magones", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361890 
Kuršu iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080196 62420080196001 
Dzīvojamā 
māja 

Kuršu iela 7, Alsunga, 
Alsungas nov. 

102227946 
"Saulgrieži", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361866 
Kalēju iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080201 62420080201001 Dzīvojamā ēka 
Kalēju iela 3, Alsunga, 

Alsungas nov. 

103014525 
"Kalnbirzes", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361938 
Maija iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080210 62420080210001 
Dzīvojamā  
ēka 

Maija iela 19, 
Alsunga, Alsungas 

nov. 

102228353 
"Guldeņi", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361938 
Maija iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080247 62420080247001 
Dzīvojamā 
māja 

Maija iela 1, Alsunga, 
Alsungas nov. 

102228923 
"Mācītājmuiža", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361882 
Krasta iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080338 62420080338006 
Dzīvojamā 
māja 

 Skolas iela 3B, 
Alsunga, Alsungas 

nov. 

102228923 
"Mācītājmuiža", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361882 
Krasta iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080338 62420080339001 Kafejnīca Dabā nepastāv nav 
adresācijas objekta 



102228923 
"Mācītājmuiža", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361905 
Liepu iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080338 62420080340003 
Kantoris-
laboratorija 

Liepu iela 4, Alsunga, 
Alsungas nov. 

101483781 
"Radziņi", Alsunga, 
Alsungas nov., LV-
3306 

100361962 
Pils iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080507 62420080507001 Veikals Paliek esošā adrese 

102227825 "Tamsoni", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361841 Ēdoles iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080266 62420080266001 
Saimniecības 
virtuve - kūts 

Ēdoles iela 23, 
Alsunga, Alsungas 
novads 

105397694 

"Rožlaukums 1", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

    62420080383 62420080383001 

Tualete 

Likvidēt adresi 
"Rožlaukums 1", 

Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306(  dabā 

nepastāv nav 
adresācijas objekts) 

100361995 
Skolas iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

103234215 "Ceļdari", Alsunga, 
Alsungas nov., LV-
3306 

100476387 Ceļinieku iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080435 62420080435001 

Darbnīca 
Ceļinieku iela 1, 
Alsunga, Alsungas 
novads 

103234457 "Līdakas", 
Alsunga, Alsungas 
nov., LV-3306 

100361970 Raiņa iela, 
Alsunga, 
Alsungas nov. 

62420080550   

  
Raiņa iela 16B, 
Alsunga, Alsungas 
nov. 



20.# 
Par dzīvokļa īpašuma pirkuma līguma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  
 
Pamatojoties uz: 

 M.F. iesniegumu, 

 Alsungas novada domes 2017. gada 31. janvāra protokollēmumu Nr.2#3 un vienošanos (noslēgta 

27.06.2017.),  

 Alsungas novada domes 2017. gada 20. jūlija protokollēmumu Nr.13#7, 

 Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo daļu un saskaņā ar 31.02.2017. un 

20.07.2017. Alsungas novada domes sēžu protokollēmumiem, 

 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. punkta 4. apakšpunktu 

„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 

4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu,” 

 Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta ceturto daļu, 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta 3. daļu, 

  likumu “Par dzīvojamo telpu īri”, 

    Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Noslēgt un apstiprināt pirkuma līgumu par dzīvokļa īpašumu ar kadastra numuru 62429000189 “Pils ielā 4-2”  

Alsungā, Alsungas novadā. 
2. Pieņemt zināšanai, ka M*****.F******** ir saņēmis atsavināšanas paziņojumu un noteiktajā termiņā ir samaksājis 

visu pirkuma summu 1398.33 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit astoņi euro 33 centi). Pievienots 
pielikumā. 

 

 
21.# 
Par dzīvojamo platību novada domē 

D. Kalniņa, V. Zingberga 
 
Saskaņā ar: 

 Likumu ”Par dzīvojamo telpu īri” 3. pantu, 

 I****** R********* iesniegumu 31.07.2017., 

 I***** P*******. iesniegumu 26.07.2017., 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 



1. Izbeigt īres līgumu ar I*****. R******* Aizputes ielā 4 dz.5, Alsungā. 

2. Uzņemt rindā uz apdzīvojamās platības iedali I. P******. 

 

 
22.# 
Par skolēnu autobusa maršrutu 

D. Kalniņa, V. Zingberga 

 
Saskaņā ar: 

 Gudenieku pagasta pārvaldes vadītājas D. Bērendes iesniegumu par skolēnu autobusa maršruta 
pagarināšanu līdz pagasta centram, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Papildināt 2017./2018. mācību gadā skolēnu maršrutu Alsunga - Gudenieku pagasta centrs - Alsungas 

vidusskola - Gudenieku pagasta centrs.  
 

 
23.# 
Par atradni “S**********” 

D. Kalniņa, V. Zingberga 

Saskaņā ar: 

 Valsts Vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes 11.08.2017. vēstuli Nr.5.4.-11/1181 ”Par atradni 
“S**********”,  

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa,  Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Balsošanā nepiedalās Grigorijs Rozentāls, 
Dome nolemj: 
 

1. Atcelt 2011. gada 24. martā izsniegto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1 G******** 
R*********. 

 

 

24.# 
Par sadarbības līguma apstiprināšanu par projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades 
magnēti” īstenošanu  

D. Kalniņa, R. Veiss 
 

Pamatojoties uz: 



 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas Attīstības Aģentūra" vēstuli par 

nepieciešamību Sadarbības līguma projektu apstiprināt domes sēdē, lai varam parakstītus 

pievienot Projekta iesniegumam, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga 
Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sadarbības līgumu par projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas 
jaunrades magnēti” īstenošanu. Pielikums. 

 
 
25.# 
Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Inovatīva fizisko aktivitāšu un veselīga 
dzīvesveida  ieviešana lauku reģionā”  

D.Kalniņa, S.Ahmaduļins, A.Mundiciema 
 

Pamatojoties uz: 

 biedrības “BOKSA KLUBS PĒRKONS” 21.08.2017. iesniegumu, 

  vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” izsludināto projektu konkursu, izmantojot LEADER 
pieeju, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka, Zaiga Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Atbalstīt biedrības BOKSA KLUBS PĒRKONS dalību projektu konkursā ar projektu “Inovatīva 

fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida  ieviešana lauku reģionā”, nosakot, ka projekta 
apstiprināšanas gadījumā pašvaldība līdzfinansē 10% no projekta izmaksām jeb EUR 1090,09. 

2. Finanšu nodaļas vadītājai A.Mundiciemai 1090,09 euro līdzfinansējums ieplānojams  2018. 
gada budžeta rezerves fonda. 

 
 
26.# 
Par pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas protokolu “Par ISUZU TURQUISE 
IZSOLI” 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 
 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.pantu, 
 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis,  Ilze Bloka, Zaiga 

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

 



1. Apstiprināt Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sēdes protokolu 17.08.2017. Nr.2 “ISUZU 
TURQUIOSE izsole”. 

 
 
Sēdi vadīja  domes priekšsēdētāja _________________________________________D.Kalniņa     
28.08.2017. 
Sēdi protokolēja kancelejas vadītāja________________________________________ V.Zingberga 

28.08.2017. 

  



 


