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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 20. februāris                                                             Nr. 4 

Darba kārtībā: 

1. Par telpu nomu Alsungas vidusskolā. 

2. Par dienas centra izveidi. 

3. Par Alsungas novada domes konkursa nolikuma apstiprināšanu par finansējuma 

piešķiršanu uzņēmēju projektiem. 

4. Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-3” Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma “Strauti” zemes gabala atdalīšanu. 

6. Par zemes nomu. 

7. Par zemes nomu. 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Liepiņas” 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090009  sadalīšanai. 

9. Par dzīvokļa “Stirnas 2” dzīvoklis Nr. 1, Alsungas novads atsavināšanu. 

10. Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela 18-2, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu. 

11. Par Valsts vides dienesta iesniegumu. 

12. Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas 

izsoli. 

13. Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu. 

14. Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.40. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs (ierodas pēc 

2. jautājuma izskatīšanas), Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, 

Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ilze Bloka. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamo īpašumu 

speciāliste Santa Kreičmane, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs. 

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 telpu nomu Alsungas vidusskolā 

D. Kalniņa, V. Leismane 

Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 6.
1
 panta “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” (1) daļā noteikts, ka 

nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Šā likuma 

(1
1
) pantā noteikts ka, ja slēdz nomas līgumu uz laiku, kas ilgāks par sešiem gadiem, 

publiskas personas nekustamā īpašuma iznomātājs nomas maksas apmēru vienpusēji 

pārskata un, ja nepieciešams, maina ne retāk kā reizi sešos gados normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir 

tiesības vienpusēji atkāpties no nomas līguma Ministru kabineta noteikumos paredzētajā 

kārtībā. 

Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi” 4. un 4.1. pantā noteikts, ka šo noteikumu 2., 3. un 4. 

nodaļas normas var nepiemērot, izņemot šo noteikumu 12., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 30. 

un 31. punktu, ja nomas objektu iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, 

sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai. 

Ņemot vērā, ka Alsungas vidusskolā pēdējos gados samazinājies skolēnu un klašu 

komplektu skaits, vidusskolas ēkā ir vairākas neizmantotas klašu telpas. Lietderīgi būtu šīs 

telpas iznomāt, kur tas iespējams, ievērojot Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra 

noteikumu Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības 

vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 10. punkta nosacījumus.  

Saskaņā ar Alsungas novada domes 15.03.2018. . lēmumu Nr. 3#10, Alsungas 

vidusskolas un Alsungas mūzikas un mākslas skolas telpu nomas maksa ir noteikta 0,00353 

eiro kvadrātmetrā par 1 stundu. Šajā nomas maksā ir iekļauta elektrība, ūdens remonti, 

apkopējas u.c. izdevumi, t.i. nomniekam nav nekādu papildus izdevumu par telpas 

izmantošanu. Īstermiņa nomnieka vajadzības atšķiras no ilgtermiņa nomnieka vajadzībām. 

Ilgtermiņa nomas gadījumā nomnieks pats uztur telpas. Alsungas vidusskolā ilgtermiņā 

(patstāvīgā lietošanā) telpas tiek iznomātas vienam komersantam, kuram tiek piemērota 

telpu nomas maksa 0,36 EUR/m
2
 mēnesī (bez PVN). Arī citiem komersantiem Alsungas 

novada pašvaldībai piederošas līdzvērtīgas telpas tiek iznomātas par tādu pašu nomas 

maksu. 06.07.2018. sertificēta vērtētāja veiktajā novērtējumā līdzvērtīgām nedzīvojamām 

telpām Pils ielā 10 (centrālā apkure, apmierinošs tehniskais stāvoklis, nepieciešams veikt 

kosmētisko remontu) arī noteikta nomas maksa 0,36 EUR/m2. Šīs telpas tika izsolītas par 

vērtētāja noteikto nomas cenu (nomas tiesību izsolē pieteicās viens pretendents), bet nomas 

līgums jau ir lauzts, pamatojoties uz pārāk dārgām izmaksām, summējot nomas maksu, 

elektrību un apkuri. 
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Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas 

iznomāšanas noteikumi” 79., 80., 81. un 83.punkts paredz nomas maksu noteikt, balstoties 

uz sertificēta vērtētāja novērtējumu, ja telpas paredzēts iznomāt komercdarbībai.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4., 5. un 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, 

Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas 

noteikumi” 79., 80., 81. un 83.punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S. Kreičmanei līdz 09.03.2020. organizēt telpu 

nomas maksas noteikšanu, balstoties uz sertificēta vērtētāja atzinumu. 

 

2.# 

Par dienas centra izveidi 

D. Kalniņa, M. Baumane 

Saskaņā ar Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2020.gadam, viens no 

stratēģiskajiem mērķiem noteikts “Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība”. Lai sasniegtu 

mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. 18. uzdevums noteikts “Veicināt sociālo pakalpojumu un 

infrastruktūras attīstību”. Uzdevuma īstenošanai, kā viena no rīcībām (R 3.21) noteikta 

“Jaunu sociālo pakalpojumu iestāžu izveide”. Šīs rīcības plānotais darbības rezultāts ir 

“Izveidots Multifunkcionāls dienas centrs Alsungā, t.sk. higiēnas centrs, zupas izdales 

punkts, asistentu un pavadoņu pakalpojums cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem”.  

Pašreiz ir atbrīvojušās telpas Pils ielā 10, Alsungā, kuras ir piemērotas, lai turpinātu 

īstenot Attīstības programmā noteikto rīcību (higiēnas centrs – duša un veļas mazgātava – 

jau ir izveidots ēkā “Pils iela 10”). Pašvaldībai ir iespējams piedalīties LEADER projektu 

konkursā, lai iegūtu līdzfinansējumu līdz 5000 eiro daudzfunkcionāla dienas centra 

izveidei. 

Daudzfunkcionālais dienas centrs īstenos pasākumu kopumu, kas veicinās 

iedzīvotāju attiecību uzlabošanos, motivāciju iesaistīties un līdzdarboties sabiedriskajā 

dzīvē, un novadā dzīvojošie iedzīvotāji varēs sniegt atbalstu viens otram. Dienas centrs 

īstenos pasākumus un aktivitātes pilngadīgām personām. 

Daudzfunkcionālais dienas centrs sniegs pakalpojumus, kura ietvaros tiks 

nodrošināts atbalsts un izglītošana ģimenēm ar mērķi – stiprināt ģimeniskās vērtības, 

veicināt ģimeņu stabilitāti.  
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Dienas centrā notiks konsultācijas, lekcijas un citi pasākumi: 

1. gan senioriem, gan ģimenēm ar bērniem, laulātiem pāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, 

pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem.  

2. Tiks nodrošināta iespēja saņemt profesionālu psihologu un citu speciālistu 

konsultācijas.  

3. Būs iespēja izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt sociālās prasmes un veidot 

sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un novada 

aktivitātēs. 

4. Klienti lielā mērā varēs veidot aktivitāšu saturu paši, viņi piedalīsies to organizēšanā 

un apzinās citus, kam ir nepieciešams atbalsts.  

5. Iespēja piedalīties dienas centa aktivitātēs būs jebkurai pilngadīgai personai, (bet īpaši 

aicinātas ir personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, personas ar invaliditāti, 

personas, kuras nav nodarbinātas, kā arī citas pilngadīgas personas).  

6. Dienas centrs darbosies pēc brīvā apmeklējuma principa. 

Pakalpojuma būtības īss apraksts: 

1. Sniegt atbalsta pakalpojumus centra apmeklētājiem - dažādu speciālistu konsultācijas 

(individuālas konsultācijas, atbalsta/ pašpalīdzības grupas) 

2. Vadīt individuālās un grupu nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai/ attīstīšanai, 

sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. 

nodarbības speciālistu vadībā ) atbilstoši mērķa grupu vajadzībām. 

3. Nodrošināt informatīvi - izglītojošos pasākumus (lekcijas, ekskursijas, kultūras 

pasākumi u.c.) 

4. Veicināt sadarbību un atbalsta sniegšanu ar nevalstiskajām organizācijām.  

5. Piesaistīt brīvprātīgos un koordinēt viņu darbību saskaņā ar Brīvprātīgo darbības 

likumu. (piem. pensijas vecuma iedzīvotājus). 

Pakalpojumi dienas centrā būs pieejami bez maksas. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1. un 3. punktu, 15. 

panta pirmās daļas 4., 6. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 23.punktu un Alsungas 

novada attīstības programmu 2015.-2020.gadam, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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1. Izveidot Pils ielā 10, Alsungā, telpās ar kadastra apzīmējumu 62420080344001 

(kopējā platība 72,7 m
2
) daudzfunkcionālu dienas centru kā Sociālā dienesta 

struktūrvienību. 

2. Uzdot projektu vadītājai A. Jonelei sagatavot projekta pieteikumu iesniegšanai 

LEADER programmā daudzfunkcionālā dienas centra izveidei. 

3. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai M. Baumanei sagatavot un iesniegt apstiprināšanai 

Daudzfunkcionālā dienas centra nolikumu. 

 

 

3.# 

Par Alsungas novada domes konkursa nolikuma apstiprināšanu par finansējuma 

piešķiršanu uzņēmēju projektiem 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Izvērtējot Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem 2019. gada rezultātus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. 

daļas 10. punktu un 2020. gada 16. janvāra Alsungas novada domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 2#7) “Par 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas 

novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”, Komercdarbības kontroles atbalsta likuma 10. 

panta pirmo daļu un Finanšu ministrijas 31.01.2020. atbildes vēstuli Nr. 2.1.18/104 ar 

izvērtējumu Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem nolikumam, kā arī Finanšu ministrijas 20.02.2020. atbildes vēstuli Nr. 7-

4/18/759 par Alsungas novada domes komercdarbības atbalsta programmas sākotnējo 

izvērtējumu un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes konkursa nolikumu par finansējuma 

piešķiršanu uzņēmēju projektiem.  

2. Uzdot Administratīvās un attīstības nodaļas vadītājai L. Migovičai izsludināt 

konkursu, publicējot informāciju izdevumā “Alsungas ziņas”, mājas lapā un 

sociālajos tīklos. 
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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 

APSTIPRINĀTS 

 ar Alsungas novada domes  

2020. gada 20. februāra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 4#3 

 

 

Alsungas novada domes  

konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem  

NOLIKUMS  
 

1. Konkursa mērķis un uzdevumi 

 

1.1. Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, 

atbalstot uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne 

agrāk kā 3 gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā 

www.alsunga.lv) biznesa ideju īstenošanu un attīstību. 

1.2. Konkursa uzdevumi: 

1.2.1. atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanu vai jau esošas attīstību; 

1.2.2. izvērtēt iesniegto projektu atbilstību izvirzītajam mērķim un piešķirt 

Alsungas novada domes finansējumu granta veidā atbalstāmajiem projektiem. 

 

2. Konkursa pretendenti 

 

2.1. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno īstenot 

uzņēmējdarbību Alsungas novada administratīvajā teritorijā: 

2.1.1. Pretendentam – juridiskai personai - juridiskā adrese uz pieteikuma 

iesniegšanas brīdi ir reģistrēta Alsungas novada administratīvajā teritorijā, vai 

Pretendents sniedzis apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par 

atbalsta piešķiršanu, pirms finansējuma pirmās daļas saņemšanas, bet ne vēlāk 

kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, reģistrēs 

juridisko adresi vai struktūrvienību Alsungas novada administratīvajā 

teritorijā).  

2.1.2. Pretendentam – fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicēja 

saimnieciskās darbības veikšanas vietai ir jābūt Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā vai arī saimnieciskās darbības veicējs ir sniedzis 

apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, 

pirms finansējuma pirmās daļas saņemšanas, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) 

darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, reģistrēs Alsungas novada 

teritorijā savas saimnieciskās darbības veikšanas vietu. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.3. Šī nolikuma ietvaros plānotais atbalsts kopā ar esošajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 

divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta kopējo apjomu nepārsniedz Komisijas 

2013.gada 18.decembra Regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 

107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas Regula 

Nr.1407/2013) 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru viena vienota uzņēmuma 

līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā 

noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai.  

2.4. Pretendentam atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas 

regulas Nr.1407/2013 1.panta 1. punktā.  Ja pretendents, kuram plāno piemēro atbalstu, 

darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 

1.punkta a), b) un c) apakšpunktos, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu 

no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.  

2.5. Atbalsta saņēmējs apliecina, ka tas nav saņēmis un nesaņems de minimis vai citu 

atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, 

reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem. 

3. Konkursa norise un kārtība 

 

3.1. Konkursa aktivitātes var tikt īstenotas tikai Alsungas novada teritorijā.  

3.2. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties visi pretendenti, kas atbilst šī nolikuma 2.1. 

punktā noteiktajām prasībām. 

3.3. Konkurss tiek izsludināts Alsungas novada mājas lapā www.alsunga.lv un vietējos 

medijos. 

3.4. Projektu (biznesa plānu) iesniegšana: 

3.4.1. Projekts jāiesniedz papīra formātā vienā eksemplārā. Projekts iesniedzams latviešu 

valodā uz A 4 formāta lapām, datorsalikumā. 

3.4.2. Iesniegšanas vieta – Alsungas valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs (Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads); 

3.4.3. Projekta iesniegšanas datums – 30. marts (ieskaitot), līdz plkst.17:00. Projektu var 

iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko 

parakstu) e-pastā: dome@alsunga.lv; 

3.5. Projekta iesniegums sastāv no projekta pieteikuma veidlapas (1. pielikums), 

informācijas par uzņēmējdarbības projektu (2.pielikums) un De minimis atbalsta 

uzskaites sistēmā sagatavotas un apstiprinātas Ministru kabineta 2018.gada 

21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un 

piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 1.pielikumā 

minētās informācijas (izdruka no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas). 

3.6. Projektā attiecināmas ir šādas izmaksas: 

3.6.1. Pamatlīdzekļi, inventārs un aprīkojums; 

3.6.2. Materiāli, izejvielas; 

3.6.3. Pakalpojumi, kas tieši saistīti ar projekta īstenošanu (tai skaitā ar 

saimnieciskās darbības reģistrēšanas un nepieciešamo atļauju saņemšanas izdevumi); 

3.6.4. Datorprogrammas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu. 

3.7.Alsungas novada domes kopējais budžets uzņēmējdarbības projektu īstenošanai ir 

3000,00 euro gadā. 

3.8. Konkursā pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti vairāki projekti. Pieprasītā summa 

vienam projektam nedrīkst būt lielāka kā 1000,00 euro. 

http://www.alsunga.lv/
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3.9. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā. Līdzfinansējumu 

var veidot arī nemateriālie ieguldījumi (t.sk. telpas, transports, pašu inventārs u.tml.). 

3.10. Konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kurus plānots īstenot laika posmā 

no iesniegšanas gada 1. maija līdz 1. decembrim.  

3.11. De minimis atbalsts šī nolikuma ietvaros var tikt piešķirts līdz Komisijas regulas 

Nr.1407/2013 7.panta 4.punktā un 8.pantā noteiktajam termiņam. 

 

4. Pieteikumu izskatīšana un vērtēšanas kritēriji. Rezultātu paziņošana. 

 

4.1. Konkursu organizē Alsungas novada domes Administratīvā un attīstības nodaļa. 

4.2. Konkursa vērtēšanas komisiju 5 personu sastāvā, kuras sastāvā ir Alsungas novada 

domes Administratīvās un attīstības nodaļas projekta speciālists, vismaz viens deputāts un 

vismaz viens speciālists, kurš nodarbojas ar uzņēmējdarbības atbalstu tiek izveidota ar 

domes priekšsēdētāja rīkojumu.  

4.3. Konkursa komisija, pieņemot lēmumu, ievēro konkursa vērtēšanas administratīvos un 

kvalitatīvos pamatkritērijus (4.pielikums), prioritāri atbalstot projektus ar augstāko iegūto 

punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota projektam, kuram ir 

lielāks līdzfinansējums. Konkursa komisija iesniedz rezultātus Alsungas novada domei 

apstiprināšanai. 

4.4. Komisija projektus izskata 4 nedēļu laikā, rezultāti tiek paziņoti personīgi iesniedzējam 

un vietējos medijos. 

4.5. Noraidījuma iemeslus konkursa iesniedzējiem paziņo rakstiski pa pastu vai e-pastu. 

4.6. Konkursa komisija, vienas darbdienas laikā pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu 

pieņemšanas, ievada un reģistrē elektroniskajā de minimis sistēmā informāciju par piešķirto 

de minimis atbalstu atbilstoši  Ministru kabineta 2018. gada 21.novembra noteikumu 

Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis 

atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 26.punktam. Šajā punktā minētā konkursa komisijas 

lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšana ir brīdis, ar kuru atbalsta pretendentam rodas 

likumīgas tiesības saņemt komercdarbības atbalstu.  

 

5. Finansējuma saņemšanas kārtība un kontrole, 

 atbalstīto uzņēmējdarbības projektu satura analīze un atskaite 

 

5.1. Projektu iesniedzēji, kuru projekti tiek atbalstīti, 10 darba dienu laikā no rezultātu 

paziņošanas sazinās ar Alsungas novada domes Administratīvo un attīstības nodaļu, lai 

parakstītu finansēšanas līgumu. 

5.2. Kopīgas sadarbības realizēšanai un Līguma uzdevumu izpildei Pašvaldība piešķirto 

finansējumu pārskaita finansējuma saņēmējam saskaņā ar finansējuma saņēmēja iesniegto 

rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā iesniegšanas brīža: 

5.2.1. 70% no kopējā piešķirtā finansējuma, pēc Līguma ar pašvaldību parakstīšanas; 

5.2.2. 30% no kopējā piešķirtā finansējuma, pēc gala atskaites iesniegšanas un 

apstiprināšanas par kopējās summas izlietojumu. 

5.3. Alsungas novada dome ir tiesīga veikt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi 

un kontrolēt projekta realizāciju, atbilstoši konkursa nolikumam un projekta pieteikuma 

dokumentācijai. 

5.4. Projekta organizētāji ir atbildīgi par aktivitāšu īstenošanu, atbilstoši apstiprinātā 

projekta pieteikumam, un pārskaitīto finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu atbilstoši 

apstiprinātajai projekta budžeta tāmei. 
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5.5. Persona vai personu grupa, kurai ar konkursa komisijas lēmumu tika piešķirts 

finansējums, 15 darba dienu laikā, pēc uzņēmējdarbības projekta noslēguma, iesniedz 

Alsungas novada pašvaldības Administratīvai un attīstības nodaļai projekta satura analīzi 

un finansējuma izlietojuma atskaiti (3.pielikums). 

5.6. Projekta pēcuzraudzības periods ilgst trīs gadus no dienas, kad iesniegta projekta 

atskaite. Pēcuzraudzības perioda laikā Alsungas novada domes Administratīvai un attīstības 

nodaļai ir tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, lai nodrošinātu projekta 

rezultātu ilgtspēju. 

5.7. Ja projekta vai pēcuzraudzības laikā tiek konstatēta projekta rezultātu nesasniegšana, 

finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt projektā saņemto finansējumu. Ja ir 

pārkāptas regulas Nr.1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt 

atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar 

procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa 

regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki 

izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 

10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts 

finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa 

regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki 

izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 

11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. 

5.8. Visi dati, kas saistīti ar de minimis atbalsta piešķiršanu, uzglabājami atbilstoši 

Komisijas Regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktam. 
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1. pielikums  

 

Uzņēmēju projekta (biznesa plāna) pieteikumu veidlapa 
 

1. Projekta nosaukums: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Projekta pieteicējs. Uzņēmēja nosaukums: 

 

 

Reģistrācijas numurs/personas kods: ______________________________ 

 

Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds: 

_______________________________________________________ 

 

Uzņēmuma juridiskā adrese/ topošā uzņēmēja deklarētā adrese: 

_____________________________________________________________________ 

 

Dibināšanas, reģistrēšanas gads (ja attiecas): _______________________ 

 

Tālrunis: _________________E- pasts: _____________________________________ 

 

3. Projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds): 

______________________________________________________ 

 

amats:________________________tālrunis:_________________e-

pasts:_______________________ 

 

Mājas adrese:_________________________________________________________ 

 

4. Projekta plānotais izpildes laiks:  

__________________________________________________________ 

 

5. Saimnieciskās darbības nozare (veids): ____________________________________ 

 

6. Projekta rezultātā izveidotais produkts/pakalpojums: 

________________________________ 

 

7. Projekta kopējais budžets (Eur) 

_________________________________________________________ 

 

Pieprasītā summa no Alsungas novada domes (Eur)  

Līdzfinansējums (uzņēmēja) (Eur)  

Cits finansējums (citi fondi, sponsori, investori u.c.) (Eur)  
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    2. pielikums 

Informācija par uzņēmējdarbības projektu 
1. Projekta mērķis 

2. Informācija par uzņēmumu (uzņēmējdarbības pieredze, darbinieku skaits utt.) 

3. Informācija par projektu 

3.1. Produkta vai pakalpojuma apraksts 

3.2. Projekta idejas novitāte (vai projekta ideja ir jaunums, kādā mērogā – Latvijā, 

Kurzemes reģionā, novadā?) 

3.3. Projekta ilgtspēja (kā projekta rezultāti tiks uzturēti pēc projekta īstenošanas 

projekta uzraudzības laikā) 

3.4. Projekta finansēšanas apraksts (projekta iesniedzēja līdzfinansējums, aizņēmumi, 

sponsori utt.) 

3.5. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (jaunas darba vietas radīšana, 

ražošanas apjoma kāpums, neto apgrozījuma kāpums utt.) 

3.6. Projektā plānotie informācijas un publicitātes pasākumi 

3.7. Projekta īstenošanas secība (posmi, laika grafiks) 

4. Projekta budžeta tāme 

Izmaksu pozīcijas 

Mērvie

-nība 

(m3/m2

/gab/m/

kompl) 

Vienību 

skaits 

Kopā izmaksas, 

EUR 

Alsungas 

novada 

domes 

finansējums, 

EUR 

Līdzfinan-

sējums, EUR 

ar PVN 
bez 

PVN 

       

       

       

       

       

       

       

       

Izmaksas kopā , EUR   
 

5. Ziņas par projekta iesniedzējiem 

5.1. Projekta iesniedzēja CV 

5.2. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas un apstiprinātas Ministru 

kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.715 “Noteikumi par de minimis 

atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 

paraugiem” 1.pielikumā minētās informācijas aizpildītas uzskaites veidlapas par 

sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (izdruka no de minimis 

atbalsta uzskaites sistēmas). 

5.3. Konta numurs, kurā tiks ieskaitīts finansējums. 

 

Projekta kontaktpersona:_________________/_________________________/ 

    (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 
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3.pielikums 

  

Uzņēmējdarbības projekta satura analīze un atskaite 
 

1. Uzņēmums, projekta nosaukums 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Laiks, vieta 

_____________________________________________________________________ 

3. Īss aktivitāšu apraksts (kas notika, ko darīja, kas tika iegādāts, cik darba vietas 

izveidotas) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Secinājumi un rezultāts (vai sasniegts mērķis un izpildīti uzdevumi) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Vizuālais atspoguļojums 

(2 - 4 fotogrāfijas, kas jāiesūta elektroniski uz e-pastu: dome@alsunga.lv) 

 

6. Finansu atskaite ar attaisnojuma dokumentu kopijām (čeki, rēķini, maksājumu uzdevumi 

u.tml.) par līguma finansējuma summas izlietojumu. Iesniegtajām finanšu dokumentu 

kopijām ir jāpievieno iesniegto dokumentu saraksts – Kopsavilkums, kurā tiek norādītas 

tāmes pozīcijas un attiecīgi - čeku vai rēķinu numuri un summas. 

 

7. Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds 

___________________________________________ 

 

Projekta koordinators _____________________________ 
                                                         (paraksts / paraksta atšifrējums)                                                                                                                       
 

Datums _______________        Uzņēmuma vad. paraksts  ______________________ 
                                                                                                                                                              (paraksts / paraksta atšifrējums)                
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4. pielikums 

 
 

Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem konkursa vērtēšanas kritēriji 

 
Pieteikuma administratīvās atbilstības izvērtēšana 

pārbaude, vai pieteikums ir pilnīgs saskaņā ar nolikumu 

PROJEKTA NOSAUKUMS ___________________________________ Jā Nē 

1. Uzņēmējdarbību veic vai ir plānots veikt Alsungas novada pašvaldībā   

2. Projekta pieteikums iesniegts vienā oriģinālā   

3. Projekta pieteikuma veidlapas (pielikumi Nr. 1., 2. un 4. ) ir aizpildītas   

4. Projekta pieteikuma veidlapas (pielikumi Nr. 1. un 4.) ir parakstītas   

5. Projekta pieteikums ir datorrakstā, latviešu valodā   

6. Ir iesniegts projekta pieteikumā norādītā konkursa pretendenta CV   

7. Projekta iesnieguma forma ir iesniegta laikā   

8. Projekta pieteicējs atbilst 2.1. - 2.5. punktos noteiktajiem kritērijiem   

9. Projekta pretendents darbojas atbalstāmās nozarēs un veiks atbalstāmās 
darbības, ievērojot Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā 
ietvertos ierobežojumus 

  

10. Šī nolikuma ietvaros plānotais atbalsts kopā ar esošajā fiskālajā gadā un 
iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalsta kopējo 
apjomu  viena vienota uzņēmuma līmenī.nepārsniedz Komisijas 
Regulas Nr.1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru 
EUR 200 000,00 (kravu komercpārvadājumu autotransporta 
uzņēmumam - EUR 100 000,00).  

  

Lēmums (atbilst/neatbilst)  
 

 
Pieteikuma kvalitātes izvērtēšana 

(ja netiek iegūti vismaz 5 punkti, projekts nav virzāms atbalstīšanai) 

KRITĒRIJS 
Punktu 

skaits  

Produkta/pakalpojuma apraksts 

2 punkti – produkts/pakalpojums ir skaidri aprakstīts un saprotams. 

1 punkts – produkts/pakalpojums ir aprakstīts daļēji. 

0 punktu – produkts/pakalpojums nav aprakstīts. 

 

Projekta ideja ir inovatīva 

3 punkti – produkts/pakalpojums ir inovācija Latvijā 

2 punkti – produkts/pakalpojums ir inovācija Kurzemes plānošanas reģiona 

teritorijā. 

1 punkts – produkts/pakalpojums ir inovācija Alsungas novada teritorijā. 

 



14 

 

0 punktu – produkts/pakalpojums nav inovācija. 

Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits 

3 punkti – radītas vairāk kā 2 darba vietas. 

2 punkti – radītas 2 darba vietas. 

1 punkts – radīta viena darba vieta. 

0 punktu – nav radītas jaunas darba vietas. 

 

Projekta ilgtspēja 

2 punkti – projektā aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana visu projekta 

uzraudzības laiku (3 gadus pēc projekta īstenošanas). 

1 punkts – daļēji aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana visu projekta 

uzraudzības laiku. 

0 punktu – nav aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana visu projekta uzraudzības 

laiku. 

 

Projekta finansēšanas apraksts un projekta tāme 

2 punkti – skaidrs un saprotams finansēšanas apraksts, norādīts projekta 

iesniedzēja līdzfinansējums (finanšu līdzekļi, arī nemateriālie ieguldījumi – 

transports, telpas, iekārtas u.c.). 

1 punkts – finansēšanas apraksts ir daļēji skaidrs un saprotams. 

0 punktu – finansēšanas apraksts nav. 

 

Uzņēmējdarbības pieredze 

3 punkti – projekta pieteicējs ir topošais uzņēmējs vai arī reģistrēts ne agrāk kā 3 

mēnešus pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

2 punkti – projekta pieteicēja saimnieciskā darbība reģistrēta 3 līdz 12 mēnešus 

pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

1 punkts – projekta pieteicēja saimnieciskā darbība reģistrēta 13 līdz 36 mēnešus 

pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

0 punktu – projekta pieteicēja saimnieciskā darbība reģistrēta agrāk kā 36 

mēnešus pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

 

                                                                                                   KOPĀ:  
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4.# 

Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-3”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

 Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..] iesniegums (reģ. Nr.2.1.17/26, no 

22.01.2020) ar lūgumu atļaut iegādāties īrēto dzīvokli “Ziedulejas iela 5-3”. 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 4. daļu, 

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 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 likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta 4. daļu, Finanšu un saimnieciskās 

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

13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Ziedulejas iela 5-3”, 

Alsunga, Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 555/3263. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Ziedulejas iela 5-3”, Alsunga, Alsungas novads, 

domājamā daļa 555/3263. 

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

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

 

 

5.# 

Par nekustamā īpašuma “Strauti” zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 06.02.2020. 

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

no nekustamā īpašuma “Strauti” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420030076 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 
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Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Strauti” (kadastra Nr. 62420090200) zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 62420030076 - 12.60 ha. 

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

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

 

6.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem 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 noteikumiem Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada 

zemes iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un [..], personas kods 

[..], dzīvojoša “[..]”,  Alsungas novads, iesniegumu (07.02.2020., reģ. Nr. 2.1.17/54), 

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

apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Ar 01.03.2020. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2023. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra 

apzīmējumu 62420040146 - 0.90 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 
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7.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas ceturto punktu, 

juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts 

zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes 

banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) 

līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. 25. panta 1
1
 daļas otrais punkts nosaka, ka 

persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā 

minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar 

likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes nomas pirmtiesības 

uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 

gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja 

zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības 

zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā. Savukārt 2
1
daļa nosaka, ka zemes nomas 

pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigšanās.   

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un [..], personas kods [..], iesniegumu 

(reģ. Nr.2.1.17/59 17.02.2020), 

 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt  nomas līgumu (N-6/2009) uz lietošanā bijušo zemi ar nomas pirmtiesīgo 

personu [..], personas kods [..], dzīvo “Irbes”, Alsungas  novads, par zemes gabalu 

“Irbes”, Alsungas novads, ar kadastra apzīmējumu 62420060026 - 1.0 ha uz 10 

gadiem līdz 31.12.2029.  

2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus. 

3. Uz zemes gabala atrodas personai piederošas ēkas( dzīvojamā māja un palīgēkas). 
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8.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “Liepiņas”, 

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090009, sadalīšanai 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada pašvaldībā saņemts [..], p.k. [..], adrese: [..], Jelgava, iesniegums 

(22.01.2020., reģ. Nr. 2.1.17/23) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi 

zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 62420090009 - 3.80 ha kopplatībā, sadalot zemes 

vienību divās daļās. 

Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodalījumu Nr. 27, nekustamais 

īpašums “Liepiņas”, kadastra numurs 62420090009, sastāv no zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 62420090009- 3.80 ha.  Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas 

[..]. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, 

minēto nekustamo īpašumu lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

 Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai, nekustamajam 

īpašumam “Liepiņas”, kadastra numurs 62420090009, noteikta plānotā (atļautā) 

izmantošana – ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes. Lauku apbūves teritorija, 

minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība lauksaimniecības zemei – 0.5 ha. 

Nekustamajā īpašumā “Liepiņas”, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

62420090009, saskaņā ar robežu plānu, nav noteiktas aizsargjoslas. 

Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka zemes ierīcības 

projekta nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, bet 7.panta 

1.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Paziņošanas likuma 8.panta 

pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punktu, 8.panta 

pirmās daļas 1. un 3.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2., 11.5. un 13. punktu, Finanšu un 

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

komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Liepiņas”, 

kadastra apzīmējumu 62420090009, saskaņā ar zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums Nr.1).  
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3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Alsungas novada 

domē.  

4. Nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu nekustamā īpašuma īpašniekam [..] (adrese: 

[..],Jelgava, LV-3008). Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 

4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas 

pieejamības informāciju. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 

adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro 

daļu administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas 

iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās 

rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401)viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
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PIELIKUMS Nr.1 

 

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi nekustamam īpašumam “Liepiņas”  

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420090009 sadalīšanai 

 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru 

kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi”, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 

496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra 

noteikumus Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un Alsungas 

novada teritorijas plānojumu.  

 

1. Projekta robežas. 

Izstrādājamā zemes ierīcības projekta robežas atbilst nekustamā īpašuma “Liepiņas”, 

kadastra apzīmējums 62420090009- 3.80 ha kopplatībā, zemes gabalu robežām.  

2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai noteikta plānotā 

(atļautā) izmantošana nekustamajam īpašumam “Liepiņas”, zemes gabalam ar kadastra 

apzīmējumu  62420090009 –  ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes, minimālā 

jaunveidojamas zemes vienības platība 0.50 ha.  

3. Projekta mērķis. 

3.1. Zemes gabala sadalīšana divās daļās. Pirmā daļa ar aptuveno platību-3.30 ha, otrā 

daļa ar aptuveno platību 0.50 ha. Zemes gabala platības uzmērot var tikt precizētas 

(saskaņā ar pielikumu). 

3.2. Precizēt apgrūtinājumus saskaņā ar Teritorijas plānojumu, robežplānu un esošajiem 

apgrūtinājumiem projektējamā teritorijā.  

4. Projekta veidošanas nosacījumi.  

4.1. Robežas saskaņā ar darba uzdevuma grafisko shēmu. 

4.2. Citi nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

5. Projekta izstrādei nepieciešamie dati un dokumenti.  

5.1.  Alsungas novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.  

5.2.   Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei.  

5.3.  Grafiskā daļa – projekta risinājums uz robežplāna, ietverot īpašumu pārkārtošanas 

robežu uz Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LAS-2000,5 izstrādāta, 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna pamatnes ar mēroga 

noteiktību 1:500 ar iekļautu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra 

informāciju. 

5.4.  Alsungas  novada teritorijas plānojums.  

5.5.  Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju- ja tādi atrodas zemes ierīcības 

projekta teritorijā, (skat. 6.3. un 6.4.2.apakšpunktus) izsniegtie nosacījumi zemes 

ierīcības projekta izstrādei. 

5.6. Valsts institūciju un inženierkomunikāciju turētāju (skat. 6.4.punktu) 

atzinumi/skaņojumi zemes ierīcības projekta izstrādes atbilstībai normatīvajiem 

aktiem.  

5.7.  Citas prasības atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr. 

505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 6. Projekta izstrāde.  



21 

 

6.1. Projekta izstrādātājs saņem nosacījumus  no inženierkomunikāciju turētājiem, kuru 

komunikācijas atrodas projekta teritorijā.  

6.2.   Projekta izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtējumus, nosacījumus 

un:  

6.2.1. ja nepieciešams, ierosina Alsungas novada domei precizēt Zemes ierīcības 

projekta izstrādes nosacījumus; 

 6.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:  

6.2.2.1.   noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

6.2.2.2. saskaņo ar personām, kuru intereses skar projekta risinājumi (t.sk. ar 

kopīpašniekiem, ja tādi ir);  

6.3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiek iesniegts:  

6.3.1. saskaņošanai - zemes ierīcības projekta teritorijā esošo 

inženierkomunikāciju turētājiem;  

6.3.2. saskaņošanai - citās valsts institūcijās, kuru intereses (atbilstoši Aizsargjoslu 

likumam un teritorijas plānojumam) skar projekta risinājumi;  

6.3.3. reģistrēšanai - Alsungas novada pašvaldības topogrāfisko datu bāzes 

uzturētājam- SIA “Topo dati”.  

6.4. Projekta lietu izstrādātājs iesniedz apstiprināšanai Alsungas novada domē. 

 7. Projekta sastāvs un prasības projekta noformēšanai.  

7.1. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumiem Nr. 505 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31. - 46. punktiem.  
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9.# 

Par dzīvokļa “Stirnas 2” dzīvoklis Nr. 1, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4. pantu, atvasinātas 

publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 

atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Publiskas 

personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija 

(amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta. 

Izvērtējot konstatēts, ka dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 

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

panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu; 8. panta trešo daļu un 9. panta otro daļu; 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 

otro daļu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta septiņpadsmito punktu, 

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

apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Andris 

Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls 

ar vienu deputāta balsi“Atturas” Aivars Sokolovskis 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Sagatavot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Stirnas 2” dzīvokli Nr. 1 (domājamā 

daļa 806/1158). 

2. Ierakstīt zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļu īpašumu “Stirnas 2” dzīvokli Nr. 1 

(domājamā daļa 806/1158). 

3. Uzdot nekustamā īpašuma novērtēšanu Alsungas novada mantas novērtēšanas un 

izsoļu  komisijai, ņemot vērā sertificēta eksperta sagatavoto atzinumu. 

4. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, veicot īpašuma novērtēšanu, ņemt vērā 

šādus kritērijus: 

4.1. neatkarīga vērtētāja noteiktā tirgus vērtība; 

4.2. kadastra vērtība; 

4.3. bilances vērtība; 

5. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai sagatavot izsoles noteikumus. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt izpilddirektoram V. Dunajevam. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 

 

10.# 

Par dzīvokļa īpašuma Liepu iela 18-2, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz “Liepu iela 18” dzīvokļa īpašumu Nr.2, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 0213, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 41.90 

m2, kopīpašuma 419/940 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
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kadastra apzīmējumu 62420080373001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 

62420080373002.un 62420080373003 un kopīpašuma 419/940 domājamām daļām 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080373, kura kopējā platība 1200 m2 

(turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2), nostiprinātas 2019.gada 20.jūnijā  Alsungas novada 

pašvaldībai, Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000006692 2. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.pants nosaka, ka, 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 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. 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 

45.panta piektā daļa). 

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

noteic, 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 “Liepu iela 18” dzīvoklim Nr. 2 ir noteiktas šādas vērtības 

(EUR): 

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

10.februārī ir 1800.00 EUR ( viens tūkstotis astoņi simti eiro un 00 centi). 

2. Atlikusī bilances vērtība 883.12 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, 2018.gada 18.oktobra 

lēmumu Nr. 12#1 “Par dzīvokļa Liepu iela 18-2 Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu”, 

2019.gada 18.jūlija lēmumu Nr. 10#4 “Par dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanu 

Liepu ielā 18, Alsungā” un  vienošanos, kas noslēgta Alsungas novada bāriņtiesā 

10.01.2020., reģ. Nr.4, kā arī ierakstu Zemesgrāmatā, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo “Liepu iela 18” dzīvokļa īpašumu Nr. 2, Alsunga, 

Alsungas novads, kadastra Nr.6242 900 0213, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2, ar 
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kopējo platību 41.90 m
2
, kopīpašuma 419/940 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080373001 un palīgēkām ar 

kadastra apzīmējumu 62420080373002 un 62420080373003, un kopīpašuma 

419/940 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080373, 

kura kopējā platība 1200 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 2). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 2 nosacīto cenu 1800.00 EUR (viens tūkstotis 

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. 2 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu 

veicot trīs mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas).  

5. Ja [..] Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi, Alsungas novada 

dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu. 

 

11.# 

Par Valsts vides dienesta iesniegumu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane, I. Butāne 

Alsungas novada dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes 17.01.2020.iesniegumu Nr. 14.4/LI/1079, kurā Valsts vides dienests informē, ka 

SIA VENTA FM ir iesniegusi Valsts vides dienestā iesniegumu par būtisku izmaiņu 

veikšanu esošā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI 11 IB 0042 zivju miltu 

un zivju eļļas ražotnē Alsungā, Alsungas novadā. 

Saskaņā ar 2010. gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1082 

“Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas 

atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” 28.punktu, Valsts vides 

dienesta Liepājas reģionālās vides pārvalde lūdz pašvaldību iesniegt savus priekšlikumus 

par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. 

20.09.2019. Valsts vides dienesta vēstulē Nr.5.5-06/1435 ir norādīts, ka ietekmes 

sākotnējā izvērtējuma Nr. LI19SI0060 rezultātā, Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā 

vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir pieņēmusi lēmumu SIA ”Venta FM” zivju 

pārstrādes ražotnes paplašināšanai (jauna ražotnes ceha būvniecībai, smaku sadedzinātāja, 

sašķidrinātās naftas gāzes rezervuāra uzstādīšanai un ūdens ieguves urbuma izveidei) 

zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 62420080300 un 62420040181, īpašumos 

“Tuči” un “Rasa”, Alsungā, Alsungas novadā, ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 

nepiemērot. 

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 15. punktu, Pārvalde 

ierosinātajai darbībai 20.09.2020. ir sagatavojusi atzinumu Nr. LI19AZ0150 “Par 

tehniskajiem noteikumiem”. Atzinums nosaka, ka zivju pārstrādes ražotnes SIA „Venta 

FM” paplašināšanai, tehniskie noteikumi nav nepieciešami. Vienlaikus Pārvalde norāda, ka, 

saskaņā ar Būvniecības likuma 14.panta 5.punktu, būvvalde paredzētai darbībai nodrošina 

būvniecības ieceres publisko apspriešanu. 

Alsungas novada domes būvvaldē nav iesniegti būvniecības ieceres dokumenti par 

SIA “Venta FM” plānoto jauna ražošanas ceha būvniecību. 
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Ja Alsungas novada domes būvvaldē tiks saņemti būvniecības ieceres dokumenti, 

būvvalde organizēs publisko apspriešanu atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta 5. punkta 

noteikumiem un, atbilstoši publiskās ieceres apspriešanas rezultātiem, vai nu akceptēs 

ieceri vai to noraidīs. Pamatojoties uz apspriešanas rezultātiem, Alsungas novada dome 

valsts vides dienesta pārvaldē iesniegs savus priekšlikumus par A,B vai C kategorijas 

piesārņojošas darbības atļaujas (nosacījumu) izsniegšanu un tās nosacījumiem.  

Deputāts G.Rozentāls ierosina papildināt vēstules 5. rindkopas tekstu ar vārdiem 

Alsungas novada dome, izsakot teikumu šādā redakcijā: 

“Ja Alsungas novada domes būvvaldē tiks saņemti būvniecības ieceres dokumenti, 

būvvalde organizēs publisko apspriešanu atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta 5. punkta 

noteikumiem un, Alsungas novada dome atbilstoši publiskās ieceres apspriešanas 

rezultātiem, vai nu akceptēs ieceri vai to noraidīs.” 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Izsakot vēstules 5. rindkopas teikumu šādā redakcijā: 

“Ja Alsungas novada domes būvvaldē tiks saņemti būvniecības ieceres dokumenti, 

būvvalde organizēs publisko apspriešanu atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta 5. punkta 

noteikumiem un, Alsungas novada dome atbilstoši publiskās ieceres apspriešanas 

rezultātiem, vai nu akceptēs ieceri vai to noraidīs.” 

 Pamatojoties uz Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt sekojošu atbildes vēstules saturu Valsts vides dienestam:  

 

“Alsungas novada dome ir saņēmusi Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides 

pārvaldes 17.01.2020. iesniegumu Nr. 14.4/LI/1079, kurā Valsts vides dienests informē, ka 

SIA “Venta FM” ir iesniegusi Valsts vides dienestā iesniegumu par būtisku izmaiņu 

veikšanu esošā B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI 11 IB 0042 zivju miltu 

un zivju eļļas ražotnē Alsungā, Alsungas novadā, un lūdz pašvaldību iesniegt savus 

priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem. 
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20.09.2019. Valsts vides dienesta vēstulē Nr.5.5-06/1435 ir norādīts, ka Valsts vides 

dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ietekmes sākotnējā 

izvērtējuma Nr. LI19SI0060 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru SIA ”Venta FM” zivju pārstrādes ražotnes paplašināšanai (jauna 

ražotnes ceha būvniecībai, smaku sadedzinātāja, sašķidrinātās naftas gāzes rezervuāra 

uzstādīšanai un ūdens ieguves urbuma izveidei) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 

62420080300 un 62420040181, īpašumos “Tuči” un “Rasa”, Alsungā, Alsungas novadā. 

Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro daļu un 

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 “Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 15. punktu, Pārvalde 

ierosinātajai darbībai 20.09.2020 ir sagatavojusi atzinumu Nr. LI19AZ0150 “Par 

tehniskajiem noteikumiem”. Atzinums nosaka, ka paredzētajai darbībai- zivju pārstrādes 

ražotnes SIA „Venta FM” paplašināšanai, tehniskie noteikumi nav nepieciešami. 

Vienlaikus pārvalde 20.09.2020. vēstulē norāda, ka, saskaņā ar Būvniecības likuma 

14.panta 5.punkta noteikumiem, būvvalde paredzētai darbībai nodrošina būvniecības 

ieceres publisko apspriešanu. 

Alsungas novada domes būvvaldē nav iesniegti būvniecības ieceres dokumenti par 

SIA “Venta FM” plānoto jauna ražošanas ceha būvniecību. 

Ja Alsungas novada domes būvvaldē tiks saņemti būvniecības ieceres dokumenti, 

būvvalde organizēs publisko apspriešanu atbilstoši Būvniecības likuma 14.pankta 5. 

punktam un, Alsungas novada dome atbilstoši publiskās ieceres apspriešanas rezultātiem, 

vai nu ieceri akceptēs vai arī to noraidīs. 

Pamatojoties uz apspriešanas rezultātiem, Alsungas novada dome Valsts vides 

dienesta pārvaldē iesniegs savus priekšlikumus par A,B vai C kategorijas piesārņojošas 

darbības atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem.” 
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12.# 

Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A”, Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas 

izsoli 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas 

novadā, telpas (virtuves bloks) netiek izmantotas kopš 2017. gada 1. septembra. 2018. gada 

12. jūnijā notikušajā nomas tiesību izsolē vienīgais pretendents atteicās no līguma 

slēgšanas. 2018. gada augustā notika atkārtota nomas tiesību izsole, uz kuru nepieteicās 

neviens pretendents. Lai lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības mantu, būtu nepieciešams 

organizēt trešo izsoli. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) 

apakšpunktu, 14. panta otrās daļas 3. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldības finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
pantu, Ministru kabineta 2018. gada 

20. februāra noteikumiem Nr. 97  “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi”, 

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

apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt nomas maksas nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 1,70 EUR/m
2
 mēnesī 

(bez PVN).  

2. Apstiprināt publicējamo informāciju par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A” 

būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas mutiskās izsoles 

noteikumiem (pielikums). Apstiprināt Alsungas novada domes nekustamā īpašuma 

“Skolas iela 16A” būves “Bērnudārzs”, kas atrodas “Skolas iela 16 A”, Alsungā 

Alsungas novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus (pielikumā). 

3. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt telpu nomas tiesību izsoli 

saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas 

tiesību izsoli, un Alsungas novada domes apstiprinātajiem pašvaldības nekustamā 
īpašuma  būves “Bērnudārzs”, kas atrodas “Skolas iela 16A”, Alsungā , Alsungas 

novadā, nomas tiesību izsoles noteikumiem. 

4. Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija nodrošināt informācijas par nomas objektu 

publicēšanu pašvaldības mājas lapā internetā un izvietošanu publiski pieejamā vietā 

domes ēkā, un informācijas sniegšanas vietās atbilstoši ārējiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē pašvaldības mantas nomas tiesību izsoli. 

5. Komisijai iesniegt apstiprināšanai Alsungas novada domei telpu nomas tiesību 

izsoles rezultātus vai telpas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 
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Publicējamā informācija par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A” būves 

“Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā, telpu nomas saimnieciskai darbībai 

mutiskās izsoles noteikumiem 

 

1. Nomas objekts –  nekustamā īpašuma Skolas iela 16A būves “ Bērnudārzs” (kad. 

Nr. 62420080370001 001) nedzīvojamās telpas. Lietošanas mērķis – saimnieciskai 

darbībai (atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai NACE: 10.11, 

10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.82, 

56.21). 

2. Nosacītās nomas maksas apmērs 1,70 eiro par 1 m
2   

mēnesī (bez PVN). 

3. Izsoles objekts - telpas  ar kopējo platību 86.50 m
2 

(telpa Nr. 4 (42.20 m
2

), telpa Nr. 

5 ( 9.7 m
2
), telpa Nr. 6 (3.5 m

2
), telpa Nr. 7 (1.5 m

2
), telpa Nr. 8 (9.0 m

2
), telpa Nr. 9 

(4.4 m
2
), telpa Nr. 11 (10.30 m

2
), telpa Nr. 12 (5.9 m

2
). 

4. Nomas termiņš (gadi) – 1 gads. 

5. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta - līdz 2020. gada 10. marta, plkst. 10.00, 

Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads. 

6. Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole. 

7. Izsoles vieta un datums – “Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads (domes sēžu 

zālē), LV–3306, 2020. gada 10. marts plkst. 10.00. 

8. Izsoles solis 0,01 EUR /m
2 

(nulle euro 1 cents par 1 m
2
).  

9. Reģistrācijas maksa 10,00 EUR, kas jāsamaksā līdz izsoles sākumam. 

10. Nomas objekta apskates vieta un laiks – “Skolas iela 16A”, Alsunga, Alsungas 

novads, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00, iepriekš vienojoties pa tālruni: 

63351342, 27813338. 

11. Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Alsungas novada 

domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, kā arī Alsungas novada pašvaldības 

mājaslapā www.alsunga.lv. 

12. Kontaktpersona: nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane. 

  

http://www.alsunga.lv/
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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 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Alsungas novada domes 

20.02.2020. lēmumu Nr. 4#12 

 

Nekustamā īpašuma “Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi  

 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Mutiskās izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir sagatavoti saskaņā ar Ministru 

kabineta Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskās 

personas mantas iznomāšanas noteikumu ”nedzīvojamās telpas “Bērnudārzs”, telpu ar 

kadastra apzīmējumu 62420080370 001, kuru adrese ir Skolas iela 16A, Alsunga, 

Alsungas novads un kopējo platību 86,5 m
2
 (turpmāk - Telpas), kas sastāv no septiņām 

telpām: telpas Nr. 4 (42.20 m
2

), telpas Nr. 5 ( 9.7 m
2
), telpas Nr. 6 (3.5 m

2
), telpas Nr. 7 

(1.5 m
2
), telpas Nr. 8 (9.0 m

2
), telpas Nr. 9 (4.4 m

2
), telpas Nr. 11 (10.30 m

2
), telpas 

Nr. 12 (5.9 m
2
).  

1.2. Izsoles organizētājs un telpu iznomātājs (turpmāk - Iznomātājs) ir Alsungas novada 

dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000036596, adrese: “Pils iela 1”, Alsunga,  

Alsungas  novads, LV-3306, tālr. 63351342, e-pasta adrese: dome@alsunga.lv; banka 

„SEB Banka”  konta Nr. LV78 UNLA0011012130623, bankas kods: UNLAV2X. 

1.3. Izsoli organizē Alsungas novada domes apstiprinātā  “Mantas novērtēšanas un izsoļu 

komisija” 

1.4. Kontaktpersona: nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, tel. 63351342 vai 

27813338. 

1.5. Izsoles mērķis: iegūt augstāko nomas maksu Īpašuma iznomāšanai saimnieciskajai 

darbībai (atbilstoši saimniecisko darbību statistiskai klasifikācijai NACE: 10.11, 10.12, 

10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.71, 10.72, 10.73, 10.85, 10.82. 56.21.). 

1.5.1. Panākt racionālu pašvaldības mantas izmantošanu. 

1.5.2. Nodrošināt brīvu konkurenci starp pakalpojuma sniedzējiem, kā arī vienlīdzīgu 

un taisnīgu attieksmi pret viņiem.  

 

2. Izsoles sākumcena un nomas līguma termiņš 

2.1. Izsoles veids – mutiska izsole; 

2.1.1. Izsoles laiks un vieta – 2020. gada 10.marts plkst.10
00

 Alsungas novada domē 

“Pils iela 1”, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306.  

mailto:dome@alsunga.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.1.2. Nosacītā nomas maksa par 1 m
2
 ir 1,70 EUR bez PVN mēnesī; 

2.1.3. Izsoles solis – 0,01 EUR. 

2.1.4. Reģistrācijas maksa 10,00 EUR, kas jāsamaksā līdz izsoles sākumam. 

2.1.5. Papildus nomas maksai par platību, nomnieks veic nekustamā īpašuma nodokļa 

maksājumus. 

2.1.6. Nomas līguma darbības laiks: nomas līgums ar izsoles uzvarētāju tiks slēgs uz 1 

(vienu) gadu ar pagarināšanas iespējām. 

2.1.7. Nomas tiesību ieguvējam, ja tas vēlas pārtraukt Līgumu, par to jābrīdina 

Iznomātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš. 

 

3. Izsoles izziņošana un kārtības saņemšana 

3.1. Paziņojumu par izsoli izziņo, publicējot paziņojumu Alsungas novada pašvaldības 

mājas lapā www.alsunga.lv 

3.2. Iznomātājs līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var veikt grozījumus izsoles 

norises kārtībā. Komisija šo informāciju sagatavo un ievieto pašvaldības interneta 

mājas lapā www.alsunga.lv 

3.3. Ja tiek izdarīti būtiski grozījumi izsoles noteikumos, Komisija rakstveidā par to paziņo 

pretendentiem, kuri jau pieteikušies izsolei. 

 

4. Iepazīšanās ar iznomājamām telpām 

 

4.1. Ieinteresētajiem pretendentiem ir tiesības iepazīties klātienē ar iznomājamām telpām 

līdz 2020. gada 6. marta plkst. 15.00,  “Skolas iela 16A”, Alsunga, Alsungas novadā, 

LV-3306, iepriekš sazinoties ar Alsungas novada nekustamā īpašuma speciālisti Santu 

Kreičmani, tālrunis: 27813338, 63351342 un vienojoties par apskates laiku un norisi.  

 

5. Pretendentiem izvirzāmās prasības  

5.1. Par nomas tiesību pretendentu var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura, saskaņā 

ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem un šo Nolikumu, ir tiesīga piedalīties 

izsolē un iegūt nomas tiesības. 

5.2. Par nomas tiesību pretendentu var kļūt fiziska vai juridiska persona, kurai nav 

nodokļu parādu Latvijā un nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā piederošajiem vai iznomājamajiem nekustamajiem 

īpašumiem, kā arī nav cita veida neizpildītu saistību attiecībā pret Alsungas novada 

pašvaldību. 

 

6. Pretendenti un iesniedzamie dokumenti 

6.1. Dalībai izsolē var pieteikties šādi pretendenti, iesniedzot šādus dokumentus: 

6.1.1. Fiziskā persona vai personu grupa: 

6.1.1.1. izsoles pieteikumu (Nolikuma 2. pielikums), norādot – personas 

vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, 

elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālruņa numuru, piedāvāto nomas 

maksu, nomas laikā plānotās darbības Objektā; 

6.1.1.2. personu apliecinoša dokumenta kopiju; 

6.1.1.3. apliecinājumu, ka personai nav parādsaistību pret Alsungas novada  

pašvaldību un nodokļu maksājumu parādu ; 

6.1.1.4. bankas rekvizītus. 

6.1.2. Juridiskā persona vai personālsabiedrība:  

http://www.alsunga.lv/
http://www.alsunga.lv/
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6.1.2.1. izsoles pieteikums (Nolikuma 2.  pielikums), norādot juridiskās 

personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, 

nomas tiesību pretendenta pārstāvja  vārdu, uzvārdu, amatu, 

personas kodu, elektroniskā pasta adresi (ja ir), tālruņa numuru, 

piedāvāto nomas maksu, nomas laikā plānotās darbības 

Objektā; 
6.1.2.2. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija par paraksta tiesībām 

(Komisija pārbauda UR izmantojot Lursoft datu bāzi); 

6.1.2.3. pilnvara pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu 

pārstāv persona, kurai nav paraksta tiesību; 

6.1.2.4. apliecinājums, ka juridiskai personai nav parādsaistību pret 

Alsungas novada pašvaldību un nodokļu maksājumu parādu; 

6.1.2.5. bankas rekvizīti. 

6.1.3. Izsoles komisija šaubu gadījumā pārbauda iesniegtās ziņas publiski pieejamās 

datu bāzēs un, konstatējot pretendenta neatbilstību Izsoles noteikumu prasībām, 5 

(piecu) darba dienu laikā par to paziņo pretendentam, kuram līdz izsoles 

pieteikšanās termiņa beigām konstatētie trūkumi jānovērš. Ja minētie trūkumi 

netiek novērsti, pretendents netiek reģistrēs dalībai izsolē un tam nav tiesību 

piedalīties solīšanā uz nomas tiesību ieguvi par Izsoles Objektu. 

 

7. Izsoles pretendentu (dalībnieku) reģistrācija 

 

7.1. Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2020. gada 10.martam, plkst. 10.00, 

Alsungas novada domē, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 

7.2. Izsolē nevar piedalīties pretendents, kuram ir nenokārtotas nodokļu parādsaistības ar 

Alsungas novada pašvaldību. 

7.3. Komisija pārbauda pretendenta atbilstību saskaņā ar šiem Noteikumiem un, konstatējot 

kādu no neatbilstībām, norāda uz tām pretendentam, kuram ir tiesības līdz izsoles 

reģistrācijas beigām konstatētos trūkumus novērst. 

7.4. Ja pretendents trūkumus ir novērsis, Komisijas priekšsēdētājs atkārtoti izvērtē tā 

atbilstību un reģistrē pretendentu kā izsoles dalībnieku un tas iegūst tiesības piedalīties 

Izsolē. 

7.5. Ja pretendents līdz izsoles reģistrācijas beigām norādītos trūkumus un neatbilstības nav 

novērsis, pretendents netiek reģistrēts kā izsoles dalībnieks un tas neiegūst tiesības 

piedalīties Izsolē. 

 

8. Izsoles kārtība 

 

8.1. Izsole notiek, ja uz to ir pieteicies, noteiktajā kārtībā reģistrējies un ierodas vismaz 

viens Dalībnieks vai viņa pilnvarota persona. Dalībnieki pirms izsoles sākšanas tiek 

iepazīstināti ar izsoles noteikumiem, ko apliecina, pašrocīgi parakstoties zem izsoles 

noteikumiem un dalībnieku sarakstā. 

8.2. Ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, nomas tiesības iegūst 

izsoles vienīgais dalībnieks, par izsoles objekta sākumcenu. 

8.3. Izsoles Komisijai ir tiesības, atklāti balsojot, nolemt piešķirt vienīgajam dalībniekam 

nomas tiesību uz izsolāmo objektu, nomas sākumcenu paceļot par vismaz vienu soli. 

Šādu Komisijas lēmumu fiksē protokolā. 

8.4. Gadījumā, kad par neierašanos iemesliem dalībnieks izsoles organizāciju ir informējis 

savlaicīgi, tā iemesls ir pamatots un ar īslaicīgu raksturu, izsole tiek atlikta uz laiku, 
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kas nepieciešams minēto iemeslu novēršanai, bet ne ilgāk, kā 30 minūtes. Ja pēc 

noteiktā laika tiek konstatēts, ka dalībnieks nav ieradies, šis dalībnieks skaitās 

nepiedalījies izsolē. 

8.5. Ja dalībniekam pirms izsoles noteikumos noteiktā izsoles norises laika ir kļuvis 

zināms, ka tas nevarēs piedalīties izsolē un tā iemeslam nav īslaicīgs raksturs, 

dalībnieka pienākums ir nekavējoties par to informēt izsoles organizētāju un pilnvarot 

kādu personu savu interešu pārstāvībai. 

8.6. Nepieciešamības gadījumā dalībnieks izsoles organizētāju var lūgt atlikt izsoli uz 

laiku, kas nepieciešams pilnvaras noformēšanai, bet ne ilgāk, kā vienu stundu. 

8.7. Izsoles dalībnieki vai viņu pilnvarotās personas pie ieejas uz izsoli uzrāda 

reģistrācijas apliecību (pilnvarotās personas – pilnvaru). Pamatojoties uz reģistrācijas 

apliecību, viņiem izsniedz reģistrācijas kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas 

sarakstā un apliecībā ierakstītajiem kārtas numuriem. 

8.8. Izsoles norisi un gaitu protokolē Komisijas loceklis. Izsoles protokolam kā pielikumu 

pievieno dalībnieku sarakstu. 

8.9. Izsoles noteikumos noteiktajā laikā izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsoles 

objektu, paziņo iznomāšanas sākumcenu un izsoles paaugstinājuma soli, par kādu 

nomas maksa paaugstināma ar katru nākamo solījumu. 

8.10. Solīšanas gaitā dalībnieki paceļ savu reģistrācijas kartīti un nosauc solīto maksu. 

Izsoles vadītājs nosauc solītās reģistrācijas numuru un piedāvāto nomas maksu. Kad 

neviens no dalībniekiem augstāku nomas maksu vairs nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs 

reizes atkārto pēdējo augstāko nomas maksu. Pēc pēdējā piedāvājuma nomas tiesības 

uzskatāmas par nosolītām. 

8.11. Atsakoties no tālākās solīšanas, katram izsoles dalībniekam ar parakstu izsoles 

protokolā jāapstiprina sava pēdējā solītā cena. 

8.12. Dalībnieks, kurš pēdējais piedāvājis augstāko nomas maksu, pēc nosolīšanas 

nekavējoties uzrāda savu reģistrācijas apliecību un ar parakstu protokolā apliecina 

tajā norādītās nomas maksas atbilstību nosolītajai. 

8.13. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis attiecīgo izsoles objektu, bet atsakās parakstīties 

protokolā, atsakās arī no nosolītā objekta. Tiesības slēgt nomas līgumu iegūst 

nākamais solītājs, kurš nosolījis lielāko nomas maksu. 

8.14. Izsoles organizētājs pieņem lēmumu no izsoles dalībnieku saraksta svītrot izsoles 

dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā objekta. 

8.15. Sūdzības par izsoles organizētāja darbībām un izsoles norisi iesniedzamas Alsungas 

novada domei. 

 

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana 

 

9.1. Izsoles protokolu sastāda vienā eksemplārā. Pēc nepieciešamības vai uz rakstiska 

pieprasījuma pamata, viens noraksts tiek izsniegts nosolītājam. 

9.2. Izsoles komisija ne vēlāk kā septiņu darba dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles 

protokolu. 

9.3. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome, pirmajā tuvākajā domes sēdē no 

izsoles dienas, pieņemot lēmumu, par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas 

līguma slēgšanu ar izsoles uzvarētāju un informē par to izsoles uzvarētāju (par 

informēšanu šā punkta izpratnē tiek uzskatīta arī lēmuma nosūtīšana). 

9.4. Izsoles uzvarētājs iegūst tiesības slēgt nomas līgumu uz 1 (vienu) gadu ar 

pagarināšanas iespējām. 
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9.5. Papildus nosolītajai nomas maksai, nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības 

nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un citi ar nekustamo īpašumu saistītie 

maksājumi LR normatīvajos aktos paredzētajā apmērā un kārtībā, ja LR normatīvie 

aktos nav paredzēti atvieglojumi. Nomas maksa jāsāk maksāt no līguma noslēgšanas 

dienas. 

9.6. Alsungas novada dome un izsoles uzvarētājs pēc iespējas ātrākā termiņā, bet ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēdz nomas līgumu. 

 

10. Nenotikuša, spēkā neesoša un atkārtota izsole 

 

10.1. Izsoles organizētājs atzīst izsoli par nenotikušu, ja: 

10.1.1. Uz izsoli neierodas neviens reģistrētais izsoles dalībnieks; 

10.1.2. Neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem nenosola sākumcenu. 

10.2. Ja izsole nav notikusi vai izsoles noteikumos minētajā termiņā neviens pretendents 

nav pieteicies piedalīties atklātā izsolē, Dome pagarina pretendentu pieteikšanās 

termiņu vai publiski paziņo par atkārtotu izsoli, mainot nomas maksas izsoles soli. 

10.3. Izsoli par spēkā neesošu var atzīt Dome, ja: 

10.3.1. Tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē, 

vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums; 

10.3.2. Tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē; 

10.3.3. Ja izsole, pamatojoties uz šo noteikumu 10. punktā minētajiem 

nosacījumiem, atzīta par spēkā neesošu, par to attiecīgā pašvaldība nedēļas 

laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. 

 

11.Izsoles nolikuma pielikumi 

11.1.Nomas tiesību izsoles noteikumiem pievienoti šādi pielikumi, kas ir nomas tiesību 

izsoles noteikumu neatņemama sastāvdaļa: 

11.1.1.izsoles dalībnieku reģistrācijas lapa; 

11.1.2.pieteikums dalībai nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolē; 

11.1.3.izsoles dalībnieku saraksts; 

11.1.4.izsoles protokola izraksts. 

11.1.5.nomas līguma projekts. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     D.Kalniņa 
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1. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

nekustamā  īpašuma “Skolas iela 16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas 

novadā telpu nomai saimnieciskajai darbībai 2020. gada 10. marts 

 

Izsoles 

dalībnieka 

pieteikuma 

saņemšanas 

datumu un 

laiku  

Izsoles dalībnieka 

vārds, uzvārds vai 

nosaukums 

Izsoles 

dalībnieka 

personas kods 

vai 

reģistrācijas 

numurs 

Izsoles 

dalībnieka 

dzīvesvietas 

vai juridiskā 

adrese 

Izsoles 

dalībnieka 

kārtas numurs 

     

     

     

           

 

Komisijas locekļu paraksti: 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 
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2. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

 

 

________________________________________ 

Pretendenta – fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods 

Pretendenta-juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs 

 

____________________________________________________ 

Pretendenta – fiziskas personas deklarētā dzīves vieta 

Pretendenta – juridiskas personas juridiskā adrese 

 

___________________________________________________ 

Pretendenta pārstāvja (ja tāds ir) vārds, uzvārds, personas kods 

 

__________________________________________ 

e-pasta adrese (ja ir) 

 

________________________________________________________ 

Tālruņa nr. (ja ir) 

 

Pieteikums dalībai nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolē nekustamā  īpašuma 

“Skolas iela 16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā telpu nomai 

saimnieciskajai darbībai” 86.50 m
2
 platībā. 

Piedāvāju šādu telpu nomas maksu EUR  par 1 m
2
__________________________, plus 

PVN 21% gadā.  

 

Informēju izsoles komisiju, ka nomas laikā plānoju veikt šādas darbības nomas Objektā 

(nomas objekta izmantošanas mērķis) _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________.  

 

Apliecinu, ka ____________ (vārds, uzvārds/nosaukums):  

- saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības nomāt nekustamo īpašumu;  

- Alsungas novada dome pēdējo trīs gadu laikā ar mani nav vienpusēji lauzusi jebkādu 

līgumu manu saistību nepienācīgas izpildes dēļ;  

- visa šajā pieteikumā norādītā informācija ir patiesa.  
 

Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem un piekrītu tā nosacījumiem, tie ir 

saprotami un iebildumu un pretenziju ir/nav. 

 

 

_____________________________    _______________________  

/pieteikumu sagatavošanas vieta un datums/    /paraksts un tā atšifrējums/ 
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3. pielikums 

Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 

 Izsoles laiks un vieta – 2020. gada 10. martā plkst. 10
00

 Alsungas novada domē Pils 

ielā 1, Alsunga, Alsungas novads, LV – 3306.  

 

Izsolāmā nomas objekta nosaukums un atrašanās vieta – nekustamā  īpašuma “Skolas 

iela 16A” būves “Bērnudārzs” Alsungā, Alsungas novadā telpas 86.50 m
2
. 

 

Izsolāmās nomas objekta izsoles sākumcena – 1,70 EUR/m
2
 .  

 

Kartītes 

numurs 

Izsoles dalībnieka  

vārds, uzvārds vai 

nosaukums un solītāja 

vārds, uzvārds 

Izsoles dalībnieka piedāvātā 

cena 

Piezīmes 

1.      

  

2.      

  

3.      

  

 

 

 

 

 

Komisijas locekļu paraksti: 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 

_____________________(v. uzvārds, paraksts) 
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4. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

 

 

IZSOLES PROTOKOLA IZRAKSTS 

 

 Izsoles laiks un vieta: 2020. gada 10. marts plkst. 10
00

 Alsungas novada domē Pils 

ielā 1 ,Alsunga, Alsungas novads, LV – 3306.  

 Izsolāmā nomas objekta nosaukums un atrašanās vieta: nekustamā īpašuma “Skolas 

iela 16A” būves “Bērnudārzs” (kad. Nr. 62420080370001 001) nedzīvojamās telpas ar 

kopējo platību 86,5 m
2
: telpu Nr. 4 (42.20 m

2
), telpu Nr. 5 ( 9.7 m

2
), telpu Nr. 6 (3.5 m

2
), 

telpu Nr. 7 (1.5 m
2
), telpu Nr. 8 (9.0 m

2
), telpu Nr. 9 (4.4 m

2
), telpu Nr. 11 (10.30 m

2
), 

telpu Nr. 12 (5.9 m
2
). 

 

Izsolāmās nomas objekta izsoles sākumcena – 1,70 UR/m
2.  

Nosolītā cena 

__________________________________________________________________ 
(summa ar cipariem un vārdiem) 

__________________________________________________________________ 

 

Izsoles dalībnieka, kurš nosolījis augstāko nomas maksu - vārds, uzvārds, 

juridiskās personas nosaukums 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

reģistrācijas kartītes Nr._____.  

Izsoles dalībniekam 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles rezultātu paziņošanas 

dienas, tas ir, līdz 2020. gada ____________, noslēgt nomas objekta nomas līgumu.  

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________  

  

Komisijas locekļi:  

 

 

 

Nosolītās nomas maksa nosolītāja vārds, uzvārds vai nosaukums  

 

__________________________________________________________________ 

  

         Nosolītāja vai pilnvarotās personas  

paraksts un paraksta atšifrējums _________________ 
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5. pielikums 
Alsungas novada domes Nekustamā īpašuma  

“Skolas iela 16 A” Alsungā, Alsungas novadā, 

 telpu nomas saimnieciskajai darbībai  

mutiskās izsoles noteikumi 

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS Nr. 

 

Alsungas novadā                                                    

2020.gada____________ 

 

Alsungas novada dome, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000036596, 

turpmāk IZNOMĀTĀJS, kuras vārdā, pamatojoties uz nolikumu, rīkojas Alsungas novada 

domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, no vienas puses  

un ___________________________, turpmāk NOMNIEKS, no otras puses,  

abi kopā saukti par Pusēm, katra atsevišķi Puse, bez viltus, maldības un spaidiem, ar 

saistošu spēku Pusēm, Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem, pārmantotājiem un 

pilnvarniekiem, ievērojot Alsungas novada domes 2020. gada ___________ sēdes 

lēmumu Nr.___ (protokols Nr.___, __§) “Par nekustamā īpašuma “Skolas iela 16A”  

nedzīvojamas būves “Bērnudārzs” Alsunga, Alsungas novads, nomas tiesību izsoli” un 

___.___.2020. izsoles rezultātus, noslēdz nekustamā īpašuma nomas līgumu, turpmāk 

tekstā – Līgums: 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem nomā nekustamā īpašuma Skolas 

iela 16A” būves “Bērnudārzs” (kad. Nr. 62420080370001 001) nedzīvojamās telpas 

ar kopējo platību 86,5 m
2
:  telpu Nr. 4 (42.20 m

2
), telpu Nr. 5 ( 9.7 m

2
), telpu Nr. 6 

(3.5 m
2
), telpu Nr. 7 (1.5 m

2
), telpu Nr. 8 (9.0 m

2
), telpu Nr. 9 (4.4 m

2
), telpu Nr. 11 

(10.30 m
2
), telpu Nr. 12 (5.9 m

2
), turpmāk tekstā – Objekts. 

1.2. Objekta iznomāšanas mērķis – saimnieciskā darbība (atbilstoši saimniecisko 

darbību statistiskai klasifikācijai NACE: 10.11, 10.12, 10.13, 10.31, 10.32, 10.39, 

10.51, 10.52, 10.71,  10.72, 10.73, 10.85, 10.82. 56.21.). 

1.3. Objekta nomas periods ir no 2020. gada _______līdz ……gada ________. 

 

2. Maksājumi 

 

2.1. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM:  

2.1.1. par iznomātām Telpām NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM telpu nomas 

maksu EUR ______  par 1m
2
 telpu mēnesī un atbilstošu pievienotās vērtības 

nodokļa likmi. Nomnieks pārskaita noteikto nomas maksu par kārtējo mēnesi 

līdz nākošā mēneša 10. datumam, saskaņā ar šo Līgumu un piesūtītiem 

maksājumu rēķiniem; 

2.1.2. par patērēto elektrību pēc faktiskā patēriņa pēc elektrības piegādātāja rēķina; 

2.1.3. par ūdeni ….. Eur/m
3
; 

2.1.4. par kanalizāciju ….. Eur/m
3
. 

2.2. NOMNIEKS ieskaita IZNOMĀTĀJA bankas norēķinu kontā Līguma 2.1.1.punktā 

noteikto nomas maksu par kārtējo mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina 

saņemšanas dienas. 

2.3. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā normatīvie akti noteiks citādu telpu nomas 

maksas noteikšanas kārtību vai apmēru, telpu  nomas maksas samaksas kārtība vai 
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apmērs var tikt grozīts IZNOMĀTĀJAM un NOMNIEKAM savstarpēji rakstiski 

vienojoties, sākot ar noslēgtajā vienošanās norādīto laiku.  

2.4. Par pastiprinātu Objekta piesārņošanu, ja to rada NOMNIEKA uzņēmuma specifiskā 

darbība, novākšanas un attīrīšanas izdevumi pilnā apjomā jāsedz NOMNIEKAM.  

2.5. NOMNIEKS maksā nekustamā īpašuma nodokli Latvijas Republikas likumā „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” noteiktā kārtībā.  

 

3. Objekta apsaimniekošana 
 

3.1. Pēc nepieciešamības NOMNIEKS pats veic objekta apsaimniekošanu, telpu tekošo 

remontu. Telpu kapitālo remontu veic ar IZNOMĀTĀJA  rakstisku atļauju.  

 

4. IZNOMĀTĀJA tiesības un pienākumi  
 

4.1.  Nodot NOMNIEKAM nomā Objektu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.2.  Ievērot noteikumus, kuri viņam uzlikti saskaņā ar Līgumu. 

4.3.  Pārbaudīt Objekta Telpu stāvokli un Līguma noteikumu izpildi. 

IZNOMĀTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to NOMNIEKU 

iepriekš, veikt vispārēju Objekta Telpu apskati, lai pārbaudītu Līguma izpildi, 

un veiktu Telpu tehnisko apskati, kā arī citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams  

IZNOMĀTĀJAM. 

4.4.  Pieprasīt atbilstošu Objekta izmantošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

4.5.  Pieņemt Objekta nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar Līgumu. 

4.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un 

normatīviem aktiem. Izbeidzot Līgumu, pieņemt no NOMNIEKA Objektu 

saskaņā ar pieņemšanas - nodošanas aktu. 

4.7. Veikt nepieciešamās darbības, lai atbrīvotu Telpas Līguma darbības termiņa 

izbeigšanās gadījumā vai arī tā pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja 

NOMNIEKS nepilda Līguma saistības. 

4.8.  Līguma darbības laikā, kā arī tam beidzoties, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības 

pieprasīt no NOMNIEKA, bet NOMNIEKAM jālikvidē visas tās izmaiņas un 

papildinājumi Objektā, kas izdarīti bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas atļaujas. 

4.9. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par jebkādām neērtībām vai zaudējumiem, kas 

radušies no kāda komunālā pakalpojuma, kurš nav IZNOMĀTĀJA pārziņā, 

pārtraukšanas vai samazināšanās. 

4.10. IZNOMĀTĀJS garantē, ka tam ir attiecīgas pilnvaras slēgt Objekta nomas 

Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības. IZNOMĀTĀJS garantē, ka 

NOMNIEKS var izmantot Telpas Līgumā noteiktajā  termiņā  bez  jebkāda  

pārtraukuma  no  IZNOMĀTĀJA  puses, izņemot gadījumus, kad NOMNIEKS 

nepilda Līguma noteikumus un ir pamats NOMNIEKA izlikšanai no Telpām. 

 

5. NOMNIEKA tiesības un pienākumi 
 

5.1. NOMNIEKS  apņemas  Objektu izmantot  tikai  tiem  mērķiem,  kādi  norādīti  

Līguma 1.2. punktā. Objekta izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama 

IZNOMĀTĀJA rakstiska piekrišana. NOMNIEKS nedrīkst pieļaut Objekta 

lietošanu jebkuriem nelegāliem, Objektam riskantiem vai bīstamiem nolūkiem. 

5.2. NOMNIEKAM savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Objekta izmantošanu, kā 

arī citi maksājumi saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
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5.3. NOMNIEKS veic komunālos maksājumus, pamatojoties uz attiecīgās iestādes, 

kura sniedz komunālos pakalpojumus, izsniegtajiem rēķiniem. NOMNIEKS var 

rakstiski,  saskaņojot ar IZNO MĀT ĀJU , uzstādīt atsevišķus elektrības, ūdens un 

citus patēriņa uzskaites skaitītājus. 

5.4. NOMNIEKA pienākums ir saudzīgi izturēties pret ēku, izmantot Telpas tikai 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.5. NOMNIEKAM bez IZNOMĀTĀJA rakstiskas atļaujas nav tiesības veikt 

Objekta Telpu pārbūvi. Gadījumā, ja NOMNIEKS veic Telpu pārbūvi bez 

IZNOMĀTĀJA atļaujas, tad NOMNIEKAM ir Telpas jāatgriež iepriekšējā 

stāvoklī, kādā tās bija līdz pārbūvei, un jāapmaksā visi zaudējumi, kas ar to radīti 

IZNOMĀTĀJAM un trešajām personām. 

5.6. NOMNIEKAM, saskaņā ar normatīviem aktiem, ievērot Objektā un tam 

pieguļošajā teritorijā sanitārās un higiēnas  prasības  un  ugunsdrošības  

noteikumus,  nodrošināt  sabiedrisko kārtību, atbilstoši Objekta izmantošanas 

mērķim. Par minēto prasību izpildi atbild NOMNIEKS. 

5.7. Uzturēt Objekta Telpas un tajās esošās iekārtas, un citu IZNOMĀTĀJA mantu labā 

stāvoklī. 

5.8. NOMNIEKS nedrīkst Objektu nodot apakšnomā vai kā citādi piesaistīt trešās 

personas Telpu izmantošanā (t.sk. kopdarbība ar trešajām personām telpās). 

5.9. Izbeidzoties Līguma darbības termiņam  vai arī to izbeidzot priekšlaicīgi, 

NOMNIEKAM Objekts ir jānodod IZNOMĀTĀJAM ne sliktākā stāvoklī, kā 

tika pieņemtas, izņemot Īpašuma dabisko nolietošanos. 

5.10. Nododot Telpas IZNOMĀTĀJAM, NOMNIEKAM uz sava rēķina ir jāapmaksā 

visi izdevumi, kas ir saistīti ar Objekta atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas 

Pusēm šajā saistībā varētu rasties. 

5.11. NOMNIEKAM Objekts jāatbrīvo 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma darbības termiņa 

beigām vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas brīža. Izbeidzot Līgumu, Objekta 

nodošana notiek, sastādot nodošanas - pieņemšanas aktu. 

5.12. Atstājot Telpas saistībā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanu, NOMNIEKAM ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās 

mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata 

un tehniskā stāvokļa bojāšanas. 

5.13. Visu Līguma darbības laiku NOMNIEKS ir atbildīgs par visu personu rīcību, 

kuras atrodas Objekta Telpās. 

5.14. NOMNIEKAM nav tiesību izmantot Objekta ēkas fasādi, kā arī laukumus, kuri 

atrodas pie Objekta, lai izvietotu izkārtnes un reklāmas bez IZNOMĀTĀJA 

rakstiskas atļaujas. 

5.15. NOMNIEKAM ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņot 

IZNOMĀTĀJAM, ja mainījušies dati NOMNIEKA rekvizītos vai paraksttiesīgo 

personu sastāvā. 

5.16. Beidzoties līguma 1.3. punktā noteiktam Objekta nomas periodam, 

NOMNIEKAM, ja tas ir pildījis Līguma noteikumus, ir tiesības uz Līguma 

termiņa pagarināšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 515. 

“Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9. pantu, par ko 

NOMNIEKS IZNOMĀTĀJAM iesniedz rakstisku iesniegumu vismaz 30 

(trīsdesmit) dienas pirms Objekta nomas perioda beigām. 

 

6. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 
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6.1. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Puses veic rakstiskā formā, tie ir 

pievienojami Līgumam un ir tā neatņemamas tā sastāvdaļas. Nekādi mutiski 

papildinājumi netiks uzskaitīti par Līguma noteikumiem. 

6.1. Līgumu pirms termiņa var izbeigt rakstiskā formā, Pusēm vienojoties, kā arī 

citos Līgumā minētajos gadījumos un normatīvos aktos paredzētajos gadījumos. 

6.2. IZNOMĀTĀJS vienpusēji var izbeigt  Līgumu  pirms  laika, vismaz divas 

nedēļas iepriekš brīdinot NOMNIEKU, neizmaksājot  NOMNIEKAM nekādas 

kompensācijas, gadījumos, ja: 

6.2.1. NOMNIEKS izmanto Objektu mērķiem, kādi nav paredzēti Līgumā. 

6.2.2. NOMNIEKA darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts; 

6.2.3. NOMNIEKS  patvaļīgi,  bez  saskaņošanas  ar  IZNOMĀTĀJU,  vai  

arī  pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Objekta pārbūvi. 

6.2.4. NOMNIEKS bez rakstiskas IZNOMĀTĀJA atļaujas nodod Objektu 

apakšnomā vai arī izmanto to kopdarbībai ar trešajām personām. 

6.2.5. NOMNIEKS tiek atzīts par maksātnespējīgu vai 

bankrotējušu. 

6.2.6. NOMNIEKS ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek Līgums, 

kavējumu ilgāk par vienu mēnesi, ar nosacījumu, ka vienreiz jau ir 

rakstiski (ar paziņojumu ierakstītā vēstulē) brīdināts par maksājumu 

kavējumiem. 

6.2.7. Nomas līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod IZNOMĀTĀJAM 

pamatu uzskatīt, ka viņš nevar paļauties uz saistību izpildīšanu nākotnē. 

6.3. Citos gadījumos IZNOMĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms 

laika, rakstiski par to brīdinot NOMNIEKU 3 (trīs) mēnešus pirms Līguma 

izbeigšanas. Kompensāciju par ieguldījumiem telpās NOMNIEKS var prasīt tikai 

tādā gadījumā, ja šo ieguldījumu vērtība un raksturs ir ticis rakstiski saskaņots ar 

IZNOMĀTĀJU pirms darbu uzsākšanas un ja IZNOMĀTĀJS ir apstiprinājis 

ieguldījumu faktisko vērtību pēc darbu pabeigšanas un rakstiski ir izteicis savu 

piekrišanu tos kompensēt.  

6.4. NOMNIEKAM ir tiesības izbeigt Līgumu pirms laika, ja tas atbilst viņa 

interesēm, jebkurā gadījumā rakstiski brīdinot par to IZNOMĀTĀJU 1 (vienu) 

mēnesi pirms Līguma izbeigšanas. 

6.5. Nekustamā īpašuma nomas periodam izbeidzoties, NOMNIEKAM ir pienākums: 

6.5.1. aizejot atstāt Objekta Telpas tīras; 

6.5.2. paņemt līdzi visas savas mantas; 

6.5.3. novākt visas piestiprinātās zīmes un reklāmas no Objekta Telpu iekšpuses un 

ārpuses, atjaunojot tās vietas, kur tās bijušas piestiprinātas; 

6.5.4. izlabot visus bojājumus Objektā, kas radušies pārvācoties. 

 

7. Strīdu atrisināšana un pušu atbildība 
 

7.1. Puses risina strīdus, kas radušies saistībā ar Līguma izpildi, savstarpējās sarunās, 

bet, ja nevar vienoties, normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

7.2.  Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu 

izpildi, par jebkuriem zaudējumiem, kas nodarīti Objektam vai otrai pusei paša 

līgumslēdzēja, tā pilnvaroto personu vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ un 

atlīdzina otrai pusei šādā veidā radušos zaudējumus. 

7.3.  NOMNIEKAM ir tiesības pieprasīt un nekavējoties saņemt no IZNOMĀTĀJA 
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visus rēķinus par Līguma maksājumiem, kā arī paskaidrojumus par nomas 

maksas un komunālo maksājumu aprēķiniem. 

7.4. Par Līgumā jebkuru noteikto maksājumu kavējumu NOMNIEKAM var tikt 

aprēķināts līgumsods 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto dienu. Tādā gadījumā no nākošā kārtējā maksājuma vispirms atskaita 

līgumsoda naudu bez īpaša NOMNIEKA brīdinājuma. Ja nomas maksa nav 

samaksāta IZNOMĀTĀJA vainas dēļ, NOMNIEKS tiek atbrīvots no līgumsoda 

samaksas. 

7.5. Līgumsoda naudas nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas un izpildes. 

7.6. Gadījumā, ja kādu NOMNIEKA darbību vai bezdarbību rezultātā 

IZNOMĀTĀJAM tiek aprēķināta soda nauda, atbildība par to pilnībā tiek uzlikta 

NOMNIEKAM. 

7.7. Gadījumā, ja NOMNIEKS Līgumā paredzētos gadījumos neveic Objekta  

atbrīvošanu, tad par katru kavēto dienu maksā Īpašuma nomas maksu trīskāršā 

apmērā. 

8. Līguma darbības termiņš 

 

8.1. Līgums stājas spēkā 2020. gada___________ un ir spēkā līdz …gada________. 

Līguma termiņa beigu datums neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. 

8.2. Nomniekam ir zināms Objekta tehniskais stāvoklis uz tā iznomāšanas brīdi, un 

par to nav pretenzijas pret IZNOMĀTĀJU. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 
 

9.1.  Kontaktpersonas ar Līguma izpildi saistītajos jautājumos: 

9.1.1. No IZNOMĀTĀJA puses: Alsungas novada dome, tālrunis …………., e-

pasts: …………. 

9.1.2. No NOMNIEKA puses:__________________________________ 

9.2.  Puses Līgumu ir izlasījušas, piekrīt tā noteikumiem un to apliecina ar saviem 

parakstiem. 

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

9.4.  Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lappusēm un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no 

kuriem 1 (viens) glabājas pie IZNOMĀTĀJA, bet 1 (viens) – pie NOMNIEKA. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

Pušu rekvizīti 

IZNOMĀTĀJS                                                       NOMNIEKS 

Alsungas novada dome                                  Nosaukums / Vārds, Uzvārds 

Reģ.Nr.: LV90000036596                                     Reģistrācijas Nr./personas kods 

“Pils iela 1”, Alsunga,  

Alsungas novads, LV-3306 

                                   Adrese 

Banka                                                                     Banka 

Konts                                                                      Konts 

Kods                                                                       Kods 

 

_____________Vārds Uzvārds                              _____________ Vārds Uzvārds 
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13.# 

Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētais Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)ietvaros 

tiek dota iespēja pašvaldībām bez pašvaldības līdzfinansējuma izsludināt atklātu projektu 

konkursu jauniešu organizācijām “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Alsungas novadam piešķirti 9200,00 eiro viena 

projekta atbalstīšanai.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” 

īstenošanas noteikumi”, 2017. gada 20. oktobra sadarbības līgumu Nr. P6-13/60 par 

Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” īstenošanu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikumā – nolikums un 

tā pielikums). 

2. Izveidot konkursa projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā: 

2.1. Komisijas vadītāja Alsungas novada domes deputāte Ilze Bloka,  

2.2. Komisijas sekretāre Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Undīne 

Priedoliņa,  

2.3. Alsungas vidusskolas direktore Vigra Leismane. 

 

 

14.# 

Par domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu 

D. Kalniņa 

Pamatojoties uz Darba likuma 149., 150. pantu un 151. panta 1. daļas 1. punktu, Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. un 42. pantu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Grigorijs 

Rozentāls 

“Atturas” nav, 
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“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piešķirt domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

par nostrādāto laiku no 21.06.2019. līdz 20.06.2020. vienu kalendāro nedēļu no 2020. gada 

11. līdz 17. maijam. 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

     

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 
 


