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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                            

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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 

2020. gada 19. novembris                                                     Nr. 20 

Darba kārtībā: 

1. Par izmaiņu izdarīšanu Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

sastāvā un grozījumu izdarīšanu komisijas nolikumā. 

2. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas 

novadā”” precizēšanu. 

3. Par zemes nomu. 

4. Par nekustamā īpašuma “Salenieki” zemes gabalu atdalīšanu. 

5. Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-5”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

6. Par dzīvokļa “Raiņa iela 22-2”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

7. Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 10-1, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

8. Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 10-2, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

9. Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 10-3, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

10. Par pašvaldības nekustamā  īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

11. Par Ziemassvētku paciņām 2020. gadā novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, 

pašvaldību institūcijās strādājošo vecāku pirmsskolas vecuma bērniem un senioriem no 

70 gadiem un vecākiem. 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par dzīvokļa “Kuršu iela 6-4”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.30.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  Inga Bredovska, 

Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Ainars Macpans (pievienojas pēc 1. jautājuma izskatīšanas), Grigorijs 

Rozentāls (pievienojas pēc 3. jautājuma izskatīšanas). 

Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās: Andris Kaminskis.  

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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1.# 

Par izmaiņu izdarīšanu Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

sastāvā un grozījumu izdarīšanu komisijas nolikumā 

D. Kalniņa 

 

Izskatot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Kurzemes reģiona 

brigādes komandiera pulkvežleitnanta V. Benta 12.10.2020. iesniegumu Nr. 22/12-1.8/38 

(reģistrēts ar Nr. KNP/2.13/20/2503), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 18. punktu, 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 61. pantu, Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. apakšpunktu, Finanšu un 

saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 

12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atbrīvot no Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 

vietnieka amata pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva VUGD Kuldīgas 

daļas komandiera p. i. Mārci Niperu. 

2. Ievēlēt par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekli un  

priekšsēdētāja vietnieku VUGD Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas komandieri 

kapteini Edgaru Bružānu. 

3. Apstiprināt grozījumus ar Kuldīgas novada Domes 25.07.2019. lēmumu apstiprinātajā 

Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā, kas saistīti ar 

izmaiņām komisijas personālsastāvā, izsakot nolikumu jaunā redakcijā. 
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SASKAŅOTS 
ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta 2019. gada 17. maija  
vēstuli Nr.22-1.22/685 

APSTIPRINĀTS 
          ar Kuldīgas novada Domes  
          2019. gada 25. jūlija  
          lēmumu (prot.Nr.10, p.35.) 

 
 

 
APSTIPRINĀTS 

           ar Skrundas novada domes  
           2019. gada 25. jūlija  
           lēmumu (prot.Nr.9, 16.§) 

  
APSTIPRINĀTS 

           ar Alsungas novada domes  
           2019. gada 20. jūnija 
           lēmumu (prot.Nr.9, p.19.#) 

  
APSTIPRINĀTS 

           ar Alsungas novada domes  
           2020. gada 19. novembra 
           lēmumu (prot.Nr.20, p.1.#) 

 

 

Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

KOMISIJAS NOLIKUMS 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada Domes 26.03.2020. sēdes lēmumu  

(prot. Nr. 6, p. 65.) un 29.10.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, p. 23.) 

 

I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS 

 
Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) 

sastāvs: 

1. Komisijas priekšsēdētājs – Inga Bērziņa (Kuldīgas novada dome); 

2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Loreta Robežniece - (Skrundas novada dome); 

3. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Daiga Kalniņa (Alsungas novada dome); 

4. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Edgars Bružāns (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests); 

5. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Hilārijs Lazda (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests); 

6. Komisijas loceklis - Rio Roberts Gūtšmits (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) 

7. Komisijas loceklis – Guntis Putniņš (Skrundas novada pašvaldība); 

8. Komisijas loceklis - Mareks Jansons (Zemessardzes 45. kājnieku bataljona ŠAR 

komandieris); 

9. Komisijas loceklis – Agris Rozenfelds (SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētājs); 

10. Komisijas loceklis – Normunds Aleckis (Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Kuldīgas iecirkņa priekšnieks); 
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11. Komisijas loceklis – Indulis Sarma (Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes 

virsmežniecības virsmežzinis); 

12. Komisijas loceklis – Rolands Agafonovs (AS “Sadales tīkls” TPF RTD Ventspils tīklu 

nodaļas vadītājs); 

13. Komisijas loceklis – Dzintars Pakalns (Kuldīgas novada pašvaldības policijas vecākais 

inspektors). 

 

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI 

 

14. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, 

kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu 

vadītājs. 

15. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību. 

16. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai. 

17. Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai. 

18. Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā 

arī par situāciju katastrofas vietā. 

19. Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā. 

20. Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm. 

21. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem. 

22. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga 

civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

 

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS 

 

23. Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu 

amatpersonas un speciālistus. 

24. Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā. 
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IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldīgas sadarbības teritorijas 
sadarbības civilās aizsardzības 
komisijas sekretāre Eva Ešenvalde 
Mob. 29579618 
eva.esenvalde@kuldiga.lv 
 

Skrundas novada domes 
priekšsēdētāja 
Loreta Robežniece 
Mob. 29258469 
loreta.robezniece@skrunda.lv 
 
 VUGD KRB Kuldīgas daļas 
komandieris kaptienis 
Edgars Bružāns 
Mob. 20034757 
edgars.bruzans@vugd.gov.lv 
 

SIA “Kuldīgas slimnīca” 
Agris Rozenfelds 
Mob. 22043954 
agris.rozenfelds@kuldiga.lv 
 

AS “Sadales tīkls” TPF RTD 
Ventspils tīklu nodaļas vadītājs 
Rolands Agafonovs 
Mob.26510605 
rolands.agafonovs@sadalestikls.lv  
 

Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecības 
virsmežzinis Indulis Sarma 
Mob. 29286049 
indulis.sarma@dienvidkurzeme.vm
d.gov.lv 
 
 

Alsungas novada domes 
priekšsēdētāja 
Daiga Kalniņa 
 Mob. 27273790 
daiga.kalnina@alsunga.lv 
 

Skrundas novada Domes 
izpilddirektors 
Guntis Putniņš 
Mob. 29555335 
izpilddirektors@skrunda.lv 
 

Zemessardzes 45. kājnieku 
bataljona ŠAR komandieris  
Mareks Jansons 
Mob. 26335710 
mareks.jansons2@mil.lv 

Valsts policijas Kurzemes reģiona 
pārvaldes Kuldīgas iecirkņa prks. 
Normunds Aleckis 
Mob. 26773156 
normunds.aleckis@kurzeme.vp.go
v.lv 
 

Kuldīgas pašvaldības policijas 
priekšnieks Kaspars Šabāns 
Mob. 27020794 
kaspars.sabans@kuldiga.lv 
 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem 
lēmumu par komisijas apziņošanu 
 
Inga Bērziņa 
Mob. 29185288 
inga@kuldiga.lv  

 

 

VUGD KRB Kuldīgas daļas Alsungas 
posteņa komandieris 
Hilārijs Lazda 
Mob. 27090223 

hilarijs.lazda@vugd.gov.lv 

 

 

 

 

mailto:eva.esenvalde@kuldiga.lv
mailto:loreta.robezniece@skrunda.lv
mailto:edgars.bruzans@vugd.gov.lv
mailto:agris.rozenfelds@kuldiga.lv
mailto:rolands.agafonovs@sadalestikls.lv
mailto:indulis.sarma@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv
mailto:indulis.sarma@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv
mailto:daiga.kalnina@alsunga.lv
mailto:izpilddirektors@skrunda.lv
mailto:mareks.jansons2@mil.lv
mailto:normunds.aleckis@kurzeme.vp.gov.lv
mailto:normunds.aleckis@kurzeme.vp.gov.lv
mailto:kaspars.sabans@kuldiga.lv
mailto:inga@kuldiga.lv
mailto:hilarijs.lazda@vugd.gov.lv
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Kuldīgas sadarbības teritorijas  

Civilās aizsardzības komisijas  

priekšsēdētāja    ___________________   Inga Bērziņa 

 

 

  

 

!!! Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz 

divas reizes gadā 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu 

apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu, 

komisijas pulcēšanās vieta ir:  

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads 

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu 

nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. 

nr. 29579618, norādot vārdu un uzvārdu” 

 

“Tiek organizēta Kuldīgas sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas sēde 2019. gada 1. 

janvārī plkst. 14:00 Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, sēžu 

zālē. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos 

vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. nr. 

29579618, norādot vārdu un uzvārdu.” 
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2.# 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas 

novadā”” precizēšanu 

D. Kalniņa 

Alsungas novada dome 02.11.2020. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas 

ministrijas atzinumu (reģ. Nr. 2.1.18/1001) ar iebildumiem par 2020. gada 20. augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra 

saistošajos noteikumos Nr.7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā””. 

Izvērtējot iebildumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 4. Daļu, 

Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās 

komitejas 12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Veikt precizējumus 2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi 

Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2015 

“Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā””. 

2. Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 

2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība 

Alsungas novadā””. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#11) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 17. septembra sēdes 

protokollēmumu Nr. 18#8 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 15. oktobra sēdes 

protokollēmumu Nr. 19#3 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 19. novembra sēdes 

protokollēmumu Nr. 20#2 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

2020. gada 20.augustā          Nr. 11 

Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 

7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā” 

Izdoti saskaņā ar  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, 

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11. punktu, 

Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266  

“Labturības prasības mājas (istabas)dzīvnieku turēšanai,  

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

kā arī suņu apmācībai” 13. punktu 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 

7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā” (turpmāk - noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu. 

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 15.punktu. 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu. 

1.4. Svītrot saistošo noteikumu 17. punktu. 

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc publicēšanas. 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D. Kalniņa 



10 

Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi 

Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2015 

“Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības 

likums, kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā 

un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu VI 

nodaļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā 

pārkāpuma lietā, kā arī Saistošajos noteikumos piemērojamie 

naudas sodi izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir 

tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

Alsungas novada pašvaldības policija un Alsungas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās 

funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D.Kalniņa 

 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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3.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumus Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Alsungas novada domes 2017. gada 

21.decembra iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada domes 2017.gada 16.novembra 

saistošo noteikumu Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību”  un [..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas 

novads, iesniegumu (02.11.2020., Nr. 2.1.17/361), [..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, 

Alsungas novads, [..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu 

(13.11.2020., Nr. 2.1.17/374), [..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads, 

iesniegumu (11.11.2020., Nr. 2.1.17/371) iesniegumu (04.11.2020., Nr. 2.1.17/366) un Finanšu 

un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās 

komitejas 12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (05.05.2015. Nr. N-19/2015) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas novads,  par zemes gabalu “Pie 

upes” ar kadastra apzīmējumu 62420090380 - 0.28 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot 

nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 

4.00 gadā (bez PVN). 

2. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-29/2014, 01.01.2015.) līdz 31.12.2023. ar [..], 

personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420040148 - 0.40 ha (mazdārziņa 

vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet 

ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

3. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-33/2015, 17.12.2015.) līdz 31.12.2025.  ar 

[..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsunga, Alsungas novads,  par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420070124-0.60 ha  (mazdārziņa 

vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet 

ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

4. Ar 01.01.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads,  par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar 

kadastra apzīmējumu 62420080396 - 0.10 ha  (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas 

maksu 0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā 

(bez PVN). 

5. Nomas līgumi noslēdzami mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmuma saņemšanas. 
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4.# 

Par nekustamā īpašuma “Salenieki” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 22.10.2020. tika 

saņemts iesniegums no [..], p.k., [..], deklarētā adrese “[..]”,  Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt 

no nekustamā īpašuma “Salenieki” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420040081 un 

piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 

ka iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu 

zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par 

atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību.  

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16. panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 

12. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Salenieki” (kadastra Nr. 62420050022) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 62420040081 - 10.40 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101).  

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: “ Cinīši”, Alsungas novads. 

5.# 

Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-5”,Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..], iesniegums (02.11.2020., Nr. 2.1.17/362). 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, 

tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās 

daļas 17) punktu, un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 
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“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Ziedulejas iela 5-5”, Alsunga, 

Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 446/3263. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Ziedulejas iela 5-5”, Alsunga, Alsungas novads, 

domājamā daļa 446/3263. 

3. Veikt dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-5”, Alsungā, Alsungas novads, novērtēšanu. 

4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu ir noslēgts īres līgums. 

 

6.# 

Par dzīvokļa “Raiņa iela 22-2”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..], iesniegums (03.11.2020., Nr.2.1.17/365). 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, 

tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās 

daļas 17) punktu, un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Raiņa iela 22-2”, Alsunga, 

Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 419/949. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Raiņa iela 22-2”, Alsunga, Alsungas novads, domājamā 

daļa 419/949. 

3. Veikt dzīvokļa “Raiņa iela 22-2, Alsunga, Alsungas novads, novērtēšanu. 

4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu ir noslēgts īres līgums. 

 

 

 

7.# 

Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 10-1, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 10-1, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 88.00 m
2
, kopīpašuma 

880/3167 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

624200800378004, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 62420080378005 un kopīpašuma 

880/3167 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080622, kura kopējā 
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platība 0.2092 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.1), nostiprinātas 2020.gada 29.oktobrī 

Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602840 

1. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (5) daļu, “ja īrnieks 

vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā 

likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka [..] 

2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja 

dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par 

dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par 

pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.” 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (6) daļu, “zemes īpašnieks 

(īpašnieki) un dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no 

piedāvājuma saņemšanas dienas.” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu saņemšanas dienas pirmpirkuma tiesīgai personai jāpaziņo Domei par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, 

ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Dzīvokļa īpašumam Aizputes iela 10-1, Alsunga, Alsungas novads ir noteiktas šādas 

vērtības: 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2020.gada 9.novembrī 

ir 3800.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi). 

2. Atlikusī bilances vērtība 1819.41 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta 

ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās daļas 17) punktu, un Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Alsungas novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes ielā 10-1, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0219, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 88.00 m
2
, 

kopīpašuma 880/3167 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu 624200800378004, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 

62420080378005 un kopīpašuma 880/3167 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumus 62420080622, kura kopējā platība 0.2092 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums 

Nr.1). 
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2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1 nosacīto cenu 3800.00 EUR (trīs tūkstoši  astoņi simti 

eiro un 00 centi). 

3. Uzdot Alsungas novada domes nekustamā īpašuma speciālistei divu nedēļu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai 

[..], p.k. [..], piedāvājot to atsavināt. 

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.1 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot trīs 

mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas). 

5. Ja [..] Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi, 

Alsungas novada dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu.  

 

8.# 

Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 10-2, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 10-2, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0220, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 69.70 m
2
, kopīpašuma 

697/3167 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

624200800378004, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 62420080378005 un kopīpašuma 

697/3167 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080622, kura kopējā 

platība 0.2092 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2), nostiprinātas 2020.gada 29.oktobrī 

Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602840 

2. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (5) daļu, “ja īrnieks 

vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā 

likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka [..] 

2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja 

dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par 

dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par 

pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.” 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (6) daļu, “zemes 

īpašnieks (īpašnieki) un dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša 

laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas.” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu saņemšanas dienas pirmpirkuma tiesīgai personai jāpaziņo Domei par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, 

ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Dzīvokļa īpašumam Aizputes iela 10-2, Alsunga,Alsungas novads, noteiktas šādas 

vērtības: 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2020.gada 9.novembrī 

ir 3500.00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro un 00 ceti). 

2. Atlikusī bilances vērtība 1441.05 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta 

ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās daļas 17) punktu, un Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Alsungas novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes ielā 10-2, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0220, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 2 ar kopējo platību 69.70m
2
, 

kopīpašuma 697/3167 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu 624200800378004, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 

62420080378005 un kopīpašuma 697/3167 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumus 62420080622, kura kopējā platība 0.2092 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums 

Nr.2). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 2 nosacīto cenu 3500.00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti 

eiro un 00 centi). 

3. Uzdot Alsungas novada domes nekustamā īpašuma speciālistei divu nedēļu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai 

[..], p.k. [..], piedāvājot to atsavināt. 

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.2 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot trīs 

mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas).  

5. Ja [..] Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņām sniedz 

atbildi, Alsungas novada dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu.  

 

9.# 

Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 10-3, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Aizputes iela 10-3, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0221, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 86.90 m
2
, kopīpašuma 

869/3167 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

624200800378004, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 62420080378005 un kopīpašuma 

869/3167 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080622, kura kopējā 

platība 0.2092 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), nostiprinātas 2020.gada 29.oktobrī 

Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000602840 

3. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (5) daļu, “ja īrnieks 

vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā 

likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka [..] 2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā 

noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību 

nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.” 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (6) daļu, “zemes 

īpašnieks (īpašnieki) un dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša 

laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas.” 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu saņemšanas dienas pirmpirkuma tiesīgai personai jāpaziņo Domei par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, 

ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas 

personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā 

pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Dzīvokļa īpašumam Aizputes iela 10-3, Alsunga, Alsungas novads, ir noteiktas šādas 

vērtības: 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2020.gada 9.novembrī 

ir 3800.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti eiro un 00 ceti). 

2. Atlikusī bilances vērtība 2793.65 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta 

ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās daļas 17) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu - pārdošanu par brīvu cenu, Alsungas novada 

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizputes ielā 10-3, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0221, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 86.90m
2
, 

kopīpašuma 869/3167 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu 624200800378004, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 

62420080378005 un kopīpašuma 869/3167 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumus 62420080622, kura kopējā platība 0.2092 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums 

Nr.3). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 3 nosacīto cenu 3800.00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti 

eiro un 00 centi). 

3. Uzdot Alsungas novada domes nekustamā īpašuma speciālistei divu nedēļu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai 

[..], p.k. [..], piedāvājot to atsavināt. 

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 3 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot 

trīs mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas).  

5. Ja [..] Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņā sniedz atbildi, 

Alsungas novada dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu.  
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10.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, 

pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2019. gada 7. maijā Alsungas novada domē saņemts iesniegums ar lūgumu nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu. 2019. gada 16. maijā Alsungas novada dome pieņēma 

lēmumu “Par Almāles veikalu” organizēt nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. 

Nekustamo īpašumu 2020. gada 9. novembrī vērtēja sertificēts nekustamā īpašuma 

vērtētājs SIA “Vindeks” (profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.26). 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka publisku 

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas 

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 27.punktu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 

4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu un 9.panta 

otro daļu, un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, 

Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 62420090359, uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 

62420090243001, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā  īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas 

novads, ar kadastra Nr.62420090363, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pielikumā). 

3. Uzdot izsoli organizēt Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.  

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 2700.00 EUR (divi 

tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Alsungas novada domē. 
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Alsungas novada nekustamā īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar 

kadastra Nr.62420090363 , 

  IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības nekustamā īpašumu “Almāles 

veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363, atsavināšanas procedūra, 

pārdodot mutiskā izsolē. Izsoli organizē atbilstoši “Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likumam”, kas reglamentē jautājumus, kuri nav noteikti šajos noteikumos un Alsungas  

novada domes 2020.gada  19.novembra  lēmumā. 

1.2. Izsoli organizē un vada Alsungas novada domes izveidotā Mantas novērtēšanas un izsoles 

komisija. 

1.3. Izsole notiek Pils iela 1, Alsungā Alsungas novadā novads, Alsungas novada domes  

2020.gada 29.decembrī   plkst. 16
00

.  

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 

2700.00 EUR (divi tūkstoši  septiņi simti  euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Visa 

nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. 

1.5. Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi). 

1.6. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 270.00 (divi 

simti septiņdesmit  euro 00 centi) - ieskaitāma Alsungas novada domes, reģ. Nr. 

90000036596, norēķinu kontā A/S SEB bankā, kods UNLALV2X, konts 

LV78UNLA0011012130623. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.  

1.7. Reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro 00 centi), kas jāieskaita Alsungas 

novada domes, reģ. Nr.90000036596, norēķinu kontā A/S SEB bankā, kods UNLALV2X, 

konts LV78UNLA0011012130623.    

1.8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

laikrakstā “Kurzemnieks ” un Alsungas novada pašvaldības mājas lapā. Paziņojums par 

izsoli izliekams Alsungas novada domes telpās. 

1.9. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Alsungas novada domē Pils iela 1, 

Alsungā, Alsungas  novads, P,O,T,C  no plkst. 8.
00

 līdz 16.
30

,un piektdienās  8.00 līdz 14.30 

līdz 2020.gada 29.decembrim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski 

Alsungas novada pašvaldības mājas lapā Alsungas www.alsunga.lv.  

1.10. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome. 

2. Nekustamā īpašuma raksturojums 

2.1. Nekustamais īpašums “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420090363,kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090359 , un uz 

kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420090243001. 

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Alsungas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma 

Nr.100000606223 ar 2020.gada 27.oktobra lēmumu (žurnāla Nr. 300005225615) uz 

Alsungas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596, vārda.  

2.3. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020.gada 29.decembrim, iepriekš zvanot 

pa tālruni 27813338. 

3. Izsoles priekšnoteikumi 

3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un 

ir izpildījuši šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā. 

http://www.alsunga.lv/
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3.3. Izsoles dalībniekus reģistrē Alsungas novada domē  – Pils iela 1, Alsungā, Alsungas novads 

līdz 2020.gada 29.decembrim plkst.16.
00

. Reģistrācijas laiks - P,O,T,C  no plkst. 8.00 līdz 

16.30,un piektdienās  8.00 līdz 14.30  

3.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties, jāiesniedz šādi dokumenti:  

3.4.1. fiziskai personai, uzrādot pasi: 

3.4.1.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu 

pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem; 

3.4.1.2. fiziskās personas ziņas par konta numuru un banku; 

3.4.1.3. dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija, 

3.4.1.4.  bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas dokuments par 

reģistrācijas naudas samaksu 

3.4.2. juridiskai personai: 

3.4.2.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar 

apliecinājumu pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem;  

3.4.2.2. spēkā esošu statūtu kopija; 

3.4.2.3. reģistrācijas apliecības kopija; 

3.4.2.4. juridiskas personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

3.4.2.5. bankas uzziņa par norēķinu kontu; 

3.4.2.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona ir 

samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un 

valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus; 

3.4.2.7. ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas un ārvalsts 

bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību; 

3.4.2.8. bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas 

dokuments par reģistrācijas naudas samaksu. 

 Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām. 

3.5. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.4.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek 

reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; 

fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai – 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.4.punkta 

apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem (Pielikums Nr.1). Reģistrētajam izsoles 

dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (Pielikums Nr.2). 

3.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.6.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus; 

3.6.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

3.7. Izsoles komisija sastāda to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus 

(Pielikums Nr.3). 

3.8. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un 

juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 

4. Izsoles norise 

4.1. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja un 

izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi 

(Pielikums Nr.4). 

4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks un 

nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek pārsolīta vismaz par vienu soli.  

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku un uz izsoli ierodas tikai 1 

(viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu. 

4.4. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet 

reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 
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4.5. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt iemaksāto nodrošinājuma 

naudu. 

4.6. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas 

apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos minēto 

dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 

4.7. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības 

piedalīties šajā izsolē, un viņam tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

4.8. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata 

viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā un reģistrācijas apliecībā 

ierakstītajam kārtas numuram. 

4.9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

4.10. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs vai kāds no izsoles komisijas locekļiem. 

4.11. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas 

varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

4.12. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās par 

izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī 

pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz 

pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

4.14. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto 

(sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu.  Izsoles solis:100 EUR (viens simts euro 00 centi). 

4.15. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā nekustamā īpašuma cenu,   

kuras solis nav lielāks par 10% no nosacītās cenas, t.i., par EUR 270.00 (divi simti  

septiņdesmit euro 00 centi) 

4.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

4.17. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: 

“Kas sola vairāk?” 

4.18. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 

augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena, 

nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka 

reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

4.19. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo nosolīto cenu. 

4.20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 

komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās 

cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

4.21. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt 

reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā 

īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek 

atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek 

izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole nekavējoties tiek atkārtota. Ja palicis tikai 

viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.2.punktam. 

4.22. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo īpašumu, 

saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā 

īpašuma cena un samaksas kārtība (Pielikums Nr.5). 

4.23.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma 

naudu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.  
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5. Samaksas kārtība 

5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, 

jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 21. janvārim ar pārskaitījumu, 

izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā. 

5.2. Ja nosolītājs līdz 2021.gada 21.janvārim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir 

tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu izsoles dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo 

augstāko cenu. Šādam izsoles dalībniekam ir tiesības 7 (septiņu) dienu laikā no piedāvājuma 

saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto 

augstāko cenu. Ja izsoles dalībnieks nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka 

viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu. Ja izsoles dalībnieks piekrīt komisijas 

piedāvājumam, nosolītā summa, saskaņā ar izziņu norēķinam, par izsolē iegūto nekustamo 

īpašumu jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. 

5.3. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu.  

5.4. Ja izsoles dalībnieks, kurš pēc nosolītāja piedāvājis nākošo augstāko cenu, izsoles 

noteikumu noteiktajā termiņā neveic nosolītās summas samaksu, viņš zaudē samaksāto 

nodrošinājumu. Šajā gadījumā izsoli atzīst par nenotikušu un Alsungas novada dome lemj 

par atkārtotu izsoli. 

6. Nenotikusi izsole 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens 

neierodas; 

6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

6.1.4. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību 

piedalīties izsolē; 

6.1.5. nosolītājs vai izsoles dalībnieks, kas piedāvājis nākošo augstāko cenu pēc nosolītāja, 

noteiktajā laikā nav samaksājuši nosolīto nekustamā īpašuma cenu. 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

7.1. Izsoles protokolu komisija apstiprina 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas. 

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

noteikuma 5.1.punktā noteikto maksājumu  nokārtošanas. 

7.3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

(Pielikums Nr.6). 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alsungas novada domei  par komisijas 

veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas. 

8.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarina šo noteikumu 7.2.punktā noteikto termiņu par 

sūdzības izskatīšanas laiku. 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.1 

 

Alsungas novada dome 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

Nekustamā  īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363. 

Kārta 

numurs 

Vārds 

Uzvārds/ 

nosaukums 

Personas 

kods/ 

reģistrācijas 

numurs 

Dzīves vietas 

adrese/ 

juridiskā adrese 

Atzīme par 

iesniegtajiem 

dokumentiem 

Paraksts par 

reģistrācijas 

apliecības 

saņemšanu 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



24 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.2 

 

Alsungas novada dome 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.   

dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums 

 

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa  numurs 

nomaksājis (-usi) reģistrācijas maksu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro 00 centi) un nodrošinājumu -

. EUR 270.00 (divi simti  septiņdesmit euro 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, 

kura notiks Alsungas novada pašvaldības  telpās 2020.gada 29.decembrim plkst.16.00 un kurā 

tiks izsolīts nekustamais īpašums “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420090363. 

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena): EUR 2700.00 EUR (divi tūkstoši  septiņi 

simti euro, 00 centi). 

 

Apliecība izdota 2020.gada __________ 

 

Reģistrētāja vārds,  

 

z.v. paraksts 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.3 

 

Alsungas novada dome 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 

Izsoles laiks un vieta - 2020.gada 29.decembris, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, Pils  

iela 1, Alsungā, Alsungas novadā. 

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – “Almāles veikals”, Almāle, 

Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363. 

Izsolāmās nekustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 2700.00 EUR (divi tūkstoši septiņi 

simti  euro 00 centi). 

Kartītes 

numurs 

Vārds, uzvārds   

nosaukums 

Pārstāvja 

vārds, uzvārds 

 Dalībnieka 

piedāvātā cena 

Paraksts par 

pēdējo 

solīto cenu 

      

      

      

      

      

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

  



26 

  Izsoles noteikumu pielikums Nr.4 

Alsungas novads 

 

IZSOLES  PROTOKOLS 

 

Izsoles laiks un vieta - 2020.gada 29.decembrī, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, Pils 

iela 1, Alsungā , Alsungas novadā. 

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – “Almāles veikals”, Almāle, 

Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363 

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2700.00 EUR (divi tūkstoši  septiņi 

simti   euro, 00 centi). 

Līdz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicētajā sludinājumā norādītajam laikam 29.12.2020. 

plkst.16.00 ir pieteikušies solītāji un saskaņā ar Alsungas novada domes sēdē apstiprinātajiem 

nekustamā  īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363 

izsoles noteikumiem. 

Izsolē piedāvātā augstākā cena EUR __________ ( _____________ ), kuru nosolījis 

____________ 

Iemaksāts nodrošinājums EUR 270.00  (divi simti septiņdesmit euro 00 centi) apmērā. 

Pircējam līdz 2021.gada 21.janvārim jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā Alsungas novada 

dome Reģ. Nr. 90000036596, norēķinu kontā A/S SEB bankā, kods UNLALV2X, konts 

LV78UNLA0011012130623.    

EURO _______ (_________________________). 

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu līdz 2020.gada __________________ 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs:     ________________   

 Komisijas locekļi: 

_______________________  
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.5 

Alsungas novada dome 

 

IZZIŅA 
norēķinam par izsolē iegūto objektu 

 

___________personas kods ____________, deklarētā dzīves vieta _________________, izsolē, 

kas notika 2020.gada 29.decembrī, plkst.16 00, ieguva nekustamo  īpašuma “Almāles veikals”, 

Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363 par summu EUR   _________     

(________________________ ) . 

Iemaksāts nodrošinājums EUR  270.00 (divi simti septiņdesmit  euro 00 centi)  apmērā. 

 

Līdz 2021.gada 21.janvārim jāpārskaita EUR ____________ (_____________)  

Alsungas novada dome ”  Reģ. Nr. 90000036569, norēķinu kontā A/S SEB banka, kods 

UNLALV2X, konts LV78UNLA0011012130623.    

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs :_______________  

Z.v. 

 

Protokoliste: ____________  
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.6 

Alsungas novada dome 

 

Pirkuma līgums 

 

                                              2020. gada _______ 

 

     Alsungas novada dome , reģistrācijas Nr.90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, 

Alsungas novads, Daigas Kalniņas personā, kura rīkojas uz Alsungas novada pašvaldības 

nolikumu pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no vienas puses, un 

______________________________________________ turpmāk saukts - PIRCĒJS, no otras 

puses, abi kopā turpmāk tekstā – LĪDZĒJI, pamatojoties uz 2020.gada 5.novembra izsoles 

rezultātiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

 

1. 

PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM nekustamo  īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas 

novads, ar kadastra Nr.62420090363turpmāk tekstā – nekustamais īpašums “Almāles veikals”, 

Almāle, Alsungas novads. 

 

2. 

Nekustamais īpašums pieder PĀRDEVĒJAM un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas, Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr.100000606223 ar 2020.gada 27.oktobra lēmumu (žurnāla Nr. 300005225615) uz Alsungas 

novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000036596 

 

3. 

PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM ir labi zināms nekustamā īpašuma pašreizējais stāvoklis. 

PUSES nākotnē atsakās izvirzīt jebkura veida savstarpējas pretenzijas šajā sakarā. 

 

4. 

Nekustamai  īpašums “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420090363, pārdots par EUR _________ (___________________ ). 

Pirkuma cenas daļu EUR ___________ ( __________________________) apmērā PIRCĒJS ir 

samaksājis PĀRDEVĒJAM līdz šī līguma parakstīšanas brīdim. 

Pirkuma cenas atlikusī daļa EUR__________  (__________) apmērā tiks samaksāta Pārdevējam, 

ieskaitot to Alsungas novada dome ”  Reģ. Nr. 90000036569, norēķinu kontā Nr. Banka A/S 

SEB, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    

PIRCĒJA īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiek nostiprinātas Zemesgrāmatu nodaļā pēc 

šī līguma parakstīšanas. 

 

5. 

PĀRDEVĒJS paziņo, ka šis nekustamais īpašums nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts, strīdu 

un zem aizlieguma nesastāv, nav apgrūtināts ne ar kāda veida parādiem, saistībām, prasībām vai 

cita veida ierobežojumiem. 

6. 

LĪDZĒJIEM ir zināms un saprotams Latvijas Republikas Civillikuma 2021.-2046.pantu saturs. 

LĪDZĒJIEM ir saprotams šī līguma saturs un nozīme, viņi to atzīst par pareizu un abpusēji 

izdevīgu. LĪDZĒJI labprātīgi vēlas šo līgumu noslēgt. 

 

7. 
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LĪDZĒJU intereses visās valsts un pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs jautājumā par 

nekustamā īpašuma reģistrāciju un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz PIRCĒJA vārda vien 

personīgi pārstāvēs un visus nepieciešamos dokumentus parakstīs PIRCĒJS. 

 

8. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noformēšanu, apliecināšanu, koroborēšanu un īpašuma 

nostiprināšanu zemesgrāmatā, maksā PIRCĒJS. 

 

9. 

Visi strīdi, kas radušies starp LĪDZĒJIEM, tiek atrisināti savstarpēji vienojoties vai, ja šāda 

vienošanās nav iespējama, strīdi tiek risināti Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

 

10. 

Šim līgumam pievienoti sekojoši dokumenti: 

1) Zemesgrāmatu apliecības kopija; 

2) Zemes robežu plāna kopija; 

 

11. 

Šis līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, visiem līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

PĀRDEVĒJS:  

PIRCĒJS:   
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11.# 

Par Ziemassvētku paciņām 2020. gadā novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem, 

pašvaldību institūcijās strādājošo vecāku pirmsskolas vecuma bērniem un senioriem no 70 

gadiem un vecākiem 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

Pašvaldība savas kompetences ietvaros, lai nodrošinātu iedzīvotāju sociālās palīdzības 

funkciju ir secinājusi, ka būtiskai daļai pašvaldības iedzīvotāju vecumā grupā no 70 gadiem un 

līdz 7 gadiem ir pazīmes, kas bieži norāda šīs personu piederību kādai no sociālās palīdzības 

maznodrošināto grupām. Lai sniegtu šīm personām emocionālo atbalstu un limitētu materiālo 

palīdzību, pašvaldība nolemj pasniegt Ziemassvētkos saldumu paciņu pirmsskolas vecuma 

bērniem un senioriem no 70 gadiem un vecākiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, apstiprināto 

budžeta tāmi 2020. gadam un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.11.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Pasniegt Ziemassvētku paciņas 2020. gada decembrī, vienas paciņas cenai nepārsniedzot 4,50 

eiro: 

1) Alsungas novadā uz 20.11.2020. deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem, 

2) pašvaldības institūcijās strādājošo vecāku pirmsskolas vecuma bērniem,  

3) Alsungas novadā uz 20.11.2020. deklarētajiem senioriem no 70 gadiem un vecākiem. 

 

 

12.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

05.11.2020. notika pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas 

novads, izsole.  

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrajo daļu  un 

Alsungas novada Domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2020.gada 5.novembra 

protokolu par nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, izsoles rezultātiem, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas 

novads, turpmāk – nekustamais īpašums, 2020.gada 5.novembrī rīkotās izsoles 
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rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt [..], personas kods [..], deklarētā adrese: [..], 

Alsunga, Alsungas novads. 

2. Atbilstoši izsoles noteikumiem, nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā [..]  ir 

samaksājis izsolē nosolīto cenu EUR 3700,00 (trīs tūkstoši septiņi simti eiro). 

3. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

4. Izsoles rezultātus publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.alsunga.lv pēc šā lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

13.# 

Par dzīvokļa “Kuršu iela 6-4”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..]  iesniegums (reģ. Nr.2.1.18/1050, no 12.11.2020.). 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, 

tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās 

daļas 17) punktu.  

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Kuršu iela 6-4”, Alsunga, 

Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 401/1753. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Kuršu iela 6-4”, Alsunga, Alsungas novads, domājamā 

daļa 401/1753. 

3. Veikt dzīvokļa “Kuršu iela 6-4”, Alsungā, Alsungas novads, novērtēšanu. 

4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu ir noslēgts īres līgums. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________J. Brūklis 
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     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

 

 


