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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 17. septembris                                                     Nr. 18 

Darba kārtībā: 

1. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 3-2, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu. 

2. Par dzīvokļa īpašuma Ziedulejas iela 5-3, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu. 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, pārdošanu 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

4. Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads atsavināšanu. 

5. Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads atsavināšanu. 

6. Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads atsavināšanu. 

7. Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi Alsungas novada domes 2014.gada 28.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas 

novadā”” precizēšanu. 

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

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

novadā”” precizēšanu. 

9. Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā”precizēšanu. 

10. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” precizēšanu. 

11. Par degvielas izdevumu atmaksu skolēnu vešanai. 

12. Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam investīciju 

plānā. 

13. Par Alsungas novada Alsungas un Almāles ciema ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 

pret energoefektīvāku LED apgaismojumu. 

14. Par nekustamā īpašuma “Klūģi” zemes gabalu atdalīšanu. 

 

 

 

 

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

apvienotās komitejas sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.30.
 

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

Jānis Brūklis, Ainars Macpans (ierodas pēc 2. jautājuma izskatīšanas), Ilze Bloka, Grigorijs 

Rozentāls. 

Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās: Andris Kaminskis. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane.  

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

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

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 3-2, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr. 2, Alsunga, Alsungas novads, kadastra Nr.6242 900 

0216, ar kopējo platību 53.20 m
2
, kopīpašuma 532/1628 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080271001 un palīgēkām ar kadastra 

apzīmējumu 62420080271002, 62420080271003, 62420080271004. un kopīpašuma 532/1628 

domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080271, kura kopējā platība 1610 

m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2), nostiprinātas 2020.gada 9.martā  Alsungas novada 

pašvaldībai, Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.263 2. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 21. novembra lēmumu 

Nr. 15 “Par dzīvokļa Raiņa iela 3-2 Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu”, dzīvoklis nodots 

atsavināšanai. 

Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - atsavināšanas likums)  

4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var ierosināt dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā 

esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu 

īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā 

pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt 

īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai 

kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma 

izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 3-2, 

Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam jāpaziņo Domei par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa). 

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var 

pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Dzīvokļa īpašumam Nr.2 ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2020.gada 4.augustā ir 1600.00 

EUR (viens tūkstotis seši simti eiro un 00 ceti). 

2. Atlikusī bilances vērtība 1102.16 EUR. 

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa noteic, ka pārdodot publiskas personas nekustamo 

īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto 

maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl  nesamaksātās  pirkuma maksas daļas un 
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par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 

procenta apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

Pamatojoties uz Alsungas novada  domes (turpmāk – Dome) 2019.gada 21. novembra lēmumu 

Nr.15 “Par dzīvokļa Raiņa iela 3-2 Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu”, saskaņā ar sertificēta 

vērtētāja SIA “Vindeks” noteikto tirgus vērtību, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par 

brīvu cenu un dzīvokļa īpašumu Nr.2 piedāvāt iegādāties dzīvokļa īpašuma īrniekam – [..]. Noteikt 

nosacīto cenu 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro un 00 ceti). 

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

ceturtās daļas 5.punktu, 8.panta otro daļu, 36.panta trešo daļu, 45.panta trešo un ceturto daļu, 

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

komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Raiņa iela 3-2, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0216, ar kopējo platību 53.20 m
2
, kopīpašuma 532/1628 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

62420080271001 un palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 62420080271002, 

62420080271003, 62420080271004. un kopīpašuma 532/1628 domājamām daļām 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080271, kura kopējā platība 1610 m
2
 

(turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 2 nosacīto cenu 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti 

eiro un 00 ceti). 

3. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.2 tiek atsavināts ar atlikto maksājumu līdz vienam gadam. 

Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – 

nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu. 

4. Uzdot Alsungas novada domes nekustamā īpašuma speciālistei Santai Kreičmanei trīs 

nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu (pielikums) 

dzīvokļa īpašuma Nr. 2 īrniekam – [..], piedāvājot to atsavināt. 

5. Ja [..] likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi un lūdz noslēgt dzīvokļa īpašuma Nr. 2 

nomaksas pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu, kā arī Alsungas novada domes 

norēķinu kontā samaksā attiecīgo  nodrošinājumu , kas sastāda 10% no  nosacītās cenas 

atsavināšanas paziņojumā noteiktajā apmērā, Alsungas novada dome organizē dzīvokļa 

īpašuma Nr. 2 nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu. 
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2.# 

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

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.1, Alsunga, Alsungas novads, kadastra Nr.6242 900 

0218, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 3 ar kopējo platību 55.5 m
2
, kopīpašuma 555/3263 domājamām 

daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080523001 un 

palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62420080523002. un kopīpašuma 555/3263 domājamām daļām 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080523, kura kopējā platība 2399 m
2
 (turpmāk – 

dzīvokļa īpašums Nr.1), nostiprinātas 2020.gada 3.augustā Alsungas novada pašvaldībai, 

Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000538739 3. Pamatojoties uz Alsungas 

novada  domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.4 “Par dzīvokļa Ziedulejas 

iela 5-3 Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu”, dzīvoklis nodots atsavināšanai. 

Atsavināšanas likuma 45.panta (5) punkts 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: 

[..] 2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, 

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

par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par 

pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu. 

Atsavināšanas likuma 45.panta (6) punkts nosaka, ka “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 (Atsavināšanas likuma 45.panta piektā daļa). 

 

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka publiskas personas mantu var 

pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā 

minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Dzīvokļa īpašumam Nr.1 ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

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

2100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts eiro un 00 ceti). 

2. Atlikusī bilances vērtība 1501.23 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, 2020.gada 20.februāra lēmumu Nr.4 

“Par dzīvokļa Ziedulejas iela 5-3 Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu", Finanšu un 

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

10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Ziedulejas iela 5-3, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0218, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 55.50m
2
, 

kopīpašuma 555/3263 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 



5 

apzīmējumu 62420080523001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62420080523002. un 

kopīpašuma 555/3263 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 

62420080523, kura kopējā platība 2399 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3 nosacīto cenu 2100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts 

eiro un 00 ceti). 

3. Uzdot Alsungas novada domes nekustamā īpašumu speciālistei S. Kreičmanei divu nedēļu 

laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai 

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

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

mēnešu laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas). 

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

slēdz pirkuma līgumu  par apstiprināto nosacīto cenu .  

 

 

3.# 

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

2019.gada 19.septembrī Alsungas novada dome pieņēma lēmumu “Par zemes ierīcības 

izstrādes uzsākšanu nekustama īpašumam Aizputes iela 8 un 10 zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 62420080378 sadalīšanai”. Zemes vienība plānota sadalīt trijās daļās. 

Pēc sadalīšanas nekustamais īpašums ir reģistrēts Alsungas zemesgrāmatu nodaļā, 

nodalījuma Nr.100000602841 ar 2020.gada 29.jūlija lēmumu (žurnāla Nr.300005161745) uz 

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

Nekustamo īpašumu 2020.gada 1.septembrī vērtēja sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs 

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

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

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

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

privāttiesiska rakstura darbības. 

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

personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas 

veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punktu un otro daļu,4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro 

un trešo daļu un 9.panta otro daļu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 
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1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas 

novads, ar kadastra Nr.62420080626, platība 960 m
2
, uz kura atrodas būves ar kadastra 

apzīmējumu 62420080378006 un 62420080378007, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

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

kadastra Nr.62420080626, izsoles noteikumus (pielikumā). 

3. Izsoli organizē Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.  

4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu – EUR 2500.00 EUR (divi 

tūkstoši pieci simti  euro, 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Alsungas novada domē. 
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Alsungas novada s nekustamā īpašuma  

Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626, 

  IZSOLES NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības nekustamā īpašuma Dārza iela 

1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626, atsavināšanas procedūra, 

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

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

novada domes 2020.gada  17.septembra  lēmumā. 

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

komisija. 

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

2020.gada 5.novembrī   plkst. 16
00

.  

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti  euro, 00 centi)., 

kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta euro. 

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

1.6. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 250.00 (divi 

simti piecdesmit  euro, 00 centi), Alsungas novada domes Reģ. Nr. 90000036596, norēķinu 

kontā Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā 

bankas kontā.  

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

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

KONTS LV78UNLA0011012130623.    

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

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

izliekams Alsungas novada domes telpās. 

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

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

 līdz 16.
30

,un piektdienās  8.00 līdz 14.30 līdz 

2020.gada 5.novembrim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Alsungas 

novada pašvaldības mājas lapā Alsungas www.alsunga.lv.  

1.11.Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome. 

 

2. Nekustamā īpašuma raksturojums 

2.1. Nekustamais īpašums Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62420080626,, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

62420080626  platība 0.096 ha un uz kura atrodas divas būves ar kadastra apzīmējumu 

62420080378006, 62420080378007. 

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Alsungas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma 

Nr.100000602841 ar 2020.gada 29.jūlija lēmumu (žurnāla Nr.300005161745) uz Alsungas 

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

2.3. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020.gada 5.novembrim, iepriekš zvanot 

pa tālruni 27813338. 

 

3. Izsoles priekšnoteikumi 

 

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

Vēstnesis”. 

http://www.alsunga.lv/
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3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un ir 

izpildījuši šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā. 

3.3. Izsoles dalībniekus reģistrē Alsungas novada domē  – Pils iela 1, Alsungā, Alsungas novads 

līdz 2020.gada 5.novembrim plkst.16.
00

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

16.30,un piektdienās  8.00 līdz 14.30  

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

3.4.1. fiziskai personai, uzrādot pasi: 

3.4.1.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar 

apliecinājumu pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem; 

3.4.1.2. fiziskās personas ziņas par konta numuru un banku; 

3.4.1.3. dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija, 

3.4.1.4. bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas dokuments 

par reģistrācijas naudas samaksu 

3.4.2. juridiskai personai: 

3.4.2.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar 

apliecinājumu pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem;  

3.4.2.2. spēkā esošu statūtu kopija; 

3.4.2.3. reģistrācijas apliecības kopija; 

3.4.2.4. juridiskas personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

3.4.2.5. bankas uzziņa par norēķinu kontu; 

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

samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts 

obligātās apdrošināšanas maksājumus; 

3.4.2.7. ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas un ārvalsts 

bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību; 

3.4.2.8. bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas dokuments 

par reģistrācijas naudas samaksu. 

 Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām. 

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

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

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

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

iesniegtajiem dokumentiem (Pielikums Nr.1). Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz 

reģistrācijas apliecību (Pielikums Nr.2). 

3.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

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

3.6.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

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

(Pielikums Nr.3). 

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

personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 

 

4. Izsoles norise 

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

izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi (Pielikums 

Nr.4). 

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

nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek pārsolīta vismaz par vienu soli.  

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

(viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu. 
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4.4. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet 

reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

4.5. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt iemaksāto nodrošinājuma 

naudu. 

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

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

dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 

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

piedalīties šajā izsolē, un viņam tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

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

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

ierakstītajam kārtas numuram. 

4.9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

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

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

varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

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

izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

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

pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, 

pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

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

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

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. Izsoles solis ir 100.00 EUR (viens simts eiro). 

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

kuras solis nav lielāks par 10% no nosacītās cenas, t.i., par EUR 250.00 (divi simti 

piecdesmit euro, 00 centi) 

4.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

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

sola vairāk?” 

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

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

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

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

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

reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

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

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo nosolīto cenu. 

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

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

cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

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

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

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

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

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

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

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

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

īpašuma cena un samaksas kārtība (Pielikums Nr.5). 
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4.23.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma 

naudu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.  

 

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

jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 19.novembri ar pārskaitījumu, 

izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā. 

5.2. Ja nosolītājs līdz 2020.gada 19.novembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir 

tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu izsoles dalībniekam, kurš piedāvājis nākamo 

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

saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto 

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

ir noraidījis komisijas piedāvājumu. Ja izsoles dalībnieks piekrīt komisijas piedāvājumam, 

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

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

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

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

noteikumu noteiktajā termiņā neveic nosolītās summas samaksu, viņš zaudē samaksāto 

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

atkārtotu izsoli. 

 

6. Nenotikusi izsole 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

neierodas; 

6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

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

piedalīties izsolē; 

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

noteiktajā laikā nav samaksājuši nosolīto nekustamā īpašuma cenu. 

 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

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

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

noteikuma 5.1.punktā noteikto maksājumu  nokārtošanas. 

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

(Pielikums Nr.6). 

 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

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

veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas. 

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

sūdzības izskatīšanas laiku. 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.1 

 

Alsungas novada dome 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626 

 

Kārta 

numurs 

Vārds 

Uzvārds/ 

nosaukums 

Personas 

kods/ 

reģistrācijas 

numurs 

Dzīves vietas 

adrese/ 

juridiskā adrese 

Atzīme par 

iesniegtajiem 

dokumentiem 

Paraksts par 

reģistrācijas 

apliecības 

saņemšanu 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.2 

 

Alsungas novada dome. 

 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.   

dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums 

 

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa  numurs 

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

EUR 250.00 (divi simti piecdesmit euro, 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura 

notiks Alsungas novada pašvaldības  telpās 2020.gada 5.novembrī plkst.16.00 un kurā tiks izsolīts 

nekustamais īpašums Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626  

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) 

EUR 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti  euro, 00 centi). 

 

Apliecība izdota 2020.gada __________ 

 

Reģistrētāja vārds,  

 

z.v. paraksts 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.3 

 

Alsungas novada dome. 

 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 

 

Izsoles laiks un vieta - 2020.gada 5.novembris, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, Pils  

iela 1, Alsungā, Alsungas novadā. 

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – nekustamais īpašums Dārza iela 1A, 

Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626. 

Izsolāmās nekustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti  

euro, 00 centi). 

Kartītes 

numurs 

Vārds, uzvārds   

nosaukums 

Pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Dalībnieka 

piedāvātā cena 

Paraksts par pēdējo 

solīto cenu 
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  Izsoles noteikumu pielikums Nr.4 

Alsungas novads. 

 

IZSOLES  PROTOKOLS 

Izsoles laiks un vieta - 2020.gada 5.novembrī, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, Pils 

iela 1, Alsungā , Alsungas novadā. 

Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – nekustamais īpašums  Dārza iela 

1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626. 

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2500.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti  

euro, 00 centi). 

Līdz laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis ” publicētajā sludinājumā norādītajam laikam 05.11.2020 

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

Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626 izsoles noteikumiem. 

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

____________ 

Iemaksāts nodrošinājums EUR 250.00  (divi simti piecdesmit euro, 00 centi) apmērā. 

Pircējam līdz 2020.gada 19.novembrim jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā Alsungas novada 

dome Reģ. Nr. 90000036596, norēķinu kontā Nr. Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, KONTS 

LV78UNLA0011012130623.    

EURO _______ (_________________________). 

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu līdz 2020.gada __________________ 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs:     ________________   

 Komisijas locekļi: 

_______________________  

 
  



15 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.5 

Alsungas novada dome. 

 

IZZIŅA 
norēķinam par izsolē iegūto objektu 

 

___________personas kods ____________, deklarētā dzīves vieta _________________, izsolē, 

kas notika 2020.gada 5.novembrī, plkst.16 00, ieguva īpašumā nekustamo īpašumu Dārza iela 1A, 

Alsunga, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420080626 par summu EUR   _________     

(________________________ ) . 

Iemaksāts nodrošinājums EUR  250.00 (divi simti piecdesmit euro, 00 centi)  apmērā. 

 

Līdz 2020.gada 19.novembrim jāpārskaita EUR ____________ (_____________)  

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

UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    

 

 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs :_______________  

Z.v. 

 

Protokoliste: ____________  
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.6 

Alsungas novada dome 

 

Pirkuma līgums 

 

2020. gada _______ 

 

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

Alsungas novads, domes riekšsēdētājas Daigas Kalniņas personā, kura rīkojas uz likuma “Par 

pašvaldībām” un Alsungas novada pašvaldības nolikumu pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no 

vienas puses, ______________________________________________un turpmāk saukts - 

PIRCĒJS, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – LĪDZĒJI, pamatojoties uz 2020.gada 

5.novembra izsoles rezultātiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

 

1. 

PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM nekustamo īpašumu Dārza iela 1A, Alsunga, Alsungas novads, 

ar kadastra Nr.62420080626 turpmāk tekstā – nekustamais īpašums “Dārza iela 1A”, Alsunga, 

Alsungas novads. 

 

2. 

Nekustamais īpašums pieder PĀRDEVĒJAM un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas, Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījuma 

Nr.100000602841 ar 2020.gada 29.jūlijā lēmumu (žurnāla Nr.300005161745) uz Alsungas 

novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596 

 

3. 

PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM ir labi zināms nekustamā īpašuma pašreizējais stāvoklis. 

PUSES nākotnē atsakās izvirzīt jebkura veida savstarpējas pretenzijas šajā sakarā. 

 

4. 

Nekustamais īpašums “Dārza iela 1A”, Alsunga, Alsungas novads, pārdots par EUR _________ 

(___________________ ). 

Pirkuma cenas daļu EUR ___________ ( __________________________) apmērā PIRCĒJS ir 

samaksājis PĀRDEVĒJAM līdz šī līguma parakstīšanas brīdim. 

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

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

kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    

PIRCĒJA īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiek nostiprinātas Zemesgrāmatu nodaļā pēc šī 

līguma parakstīšanas. 

 

5. 

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

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

veida ierobežojumiem. 

6. 

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

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

izdevīgu. LĪDZĒJI labprātīgi vēlas šo līgumu noslēgt. 

 

 

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

nekustamā īpašuma reģistrāciju un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz PIRCĒJA vārda 

vienpersonīgi pārstāvēs un visus nepieciešamos dokumentus parakstīs PIRCĒJS. 

 

8. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā, maksā PIRCĒJS. 

 

9. 

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

vienošanās nav iespējama, strīdi tiek risināti Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

 

10. 

Šim līgumam pievienoti sekojoši dokumenti: 

1) Zemesgrāmatu apliecības kopija; 

2) Zemes robežu plāna kopija; 

 

11. 

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

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

PĀRDEVĒJS:  

PIRCĒJS:   
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4.# 

Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..] iesniegums (09.09.2020., reģ. Nr.2.1.17/288) 

ar lūgumu atsavināt dzīvokli. 

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

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

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

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

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

apvienotās komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas 

novads. Dzīvokļa domājamā daļa 573/1802. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads, domājamā daļa 

573/1802. 

3. Veikt dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads novērtēšanu. 

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

 

5.# 

Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..] iesniegums (09.09.2020., reģ. Nr.2.1.17/289) 

ar lūgumu atsavināt dzīvokli. 

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

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

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

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

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

apvienotās komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 
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1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas 

novads. Dzīvokļa domājamā daļa 582/1802. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads, domājamā daļa 

582/1802. 

3. Veikt dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads novērtēšanu. 

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

 

6.# 

Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..], iesniegums (09.09.2020., reģ. Nr.2.1.17/290) 

ar lūgumu atsavināt dzīvokli. 

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

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

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

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

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

apvienotās komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas 

novads. Dzīvokļa domājamā daļa 647/1802. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads, domājamā daļa 

647/1802. 

3. Veikt dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads novērtēšanu. 

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

 

 

7.# 

Par saistošo noteikumu Nr. 9 Grozījumi Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā”” 

precizēšanu 

D. Kalniņa 

Alsungas novada dome 03.09.2020. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas 

ministrijas atzinumu (reģ. Nr. Nr.1-18/7950) ar iebildumiem par 2020. gada 20. augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Grozījumi Alsungas novada domes 2014.gada 28.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā””. 
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Izvērtējot iebildumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 4. daļu, Finanšu 

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

komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Veikt precizējumus 2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 Grozījumi 

Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Ielu 

tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā””, svītrojot saistošo noteikumu 19. 

punktu. 

 

2. Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus Nr. 9 Grozījumi Alsungas novada domes 2014. 

gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi 

Alsungas novadā””. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#9) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 17. septembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 18#7 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā          Nr. 9 

Grozījumi Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 

“Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā” 

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

un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 

“Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā” (turpmāk - noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 19.punktu. 

1.2. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā: 

“20. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Alsungas novada pašvaldības policija. 

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Alsungas novada domes Administratīvā 

komisija.” 

1.3. Papildināt noteikumus ar 20
1
. punktu: 

“20
1
. Par noteikumu 15. un 16. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no divām līdz divdesmit astoņām 

naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no divām līdz viens simts četrdesmit 

naudas soda vienībām.” 

2. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc publicēšanas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D. Kalniņa 

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi 

Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Ielu 

tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu VII 

nodaļu. 

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

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietā, kā arī Saistošajos noteikumos iekļauti piemērojamie naudas 

sodi, kas izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir 

tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

Alsungas novada pašvaldības policija un Alsungas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās 

funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D. Kalniņa 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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8.# 

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

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

novadā”” precizēšanu 

D. Kalniņa,  

Alsungas novada dome 24.08.2020. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas 

ministrijas atzinumu (reģ. Nr. 1-18/7585) ar iebildumiem par 2020. gada 20. augusta saistošajiem 

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

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

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

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

komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr.7/2014 

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

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

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu. 

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 15.punktu. 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu. 

 

2. Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. 

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

Alsungas novadā””. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#11) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 17. septembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 18#8 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā          Nr. 11 

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

7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta pirmās daļas 10.punktu 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, 

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

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

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

“Labturības prasības mājas (istabas)dzīvnieku turēšanai,  

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

kā arī suņu apmācībai” 13. punktu 

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

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

grozījumus: 

1.1. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu. 

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 15.punktu. 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu. 

1.4. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā: 

“17. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Alsungas novada pašvaldības policija. 

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Alsungas novada domes Administratīvā 

komisija.” 

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

pēc publicēšanas. 

 

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

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

“Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu VI 

nodaļu. 

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

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietā, kā arī Saistošajos noteikumos piemērojamie naudas sodi 

izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir 

tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

Alsungas novada pašvaldības policija un Alsungas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās 

funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D.Kalniņa 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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9.# 

Par saistošo noteikumu Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā” precizēšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome 25.08.2020. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas 

ministrijas atzinumu (reģ. Nr. 1-18/7658) ar iebildumiem par 2020. gada 20. augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā”. 

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

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

komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

D. Kalniņa informē, ka Kuldīgas novada dome, izskatot nolikumu par licencēto 

makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā, lūdz iekļaut papildinājumus 11. un 18. nolikuma punktam. 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Papildināt nolikuma par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā 11. un 18. punktu, izsakot tos 

šādās redakcijās: 

“11. Licences, izņemot vienas dienas un gada bezmaksas licenci, var iegādāties elektroniski SIA 

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” interneta vietnē https: www.manacope.lv 

vai mobilā lietotnē “Mana Cope” katru dienu no 00 – 24.” 

“18. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā uzskaites formā (8. 

pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām sugām (limitētās sugas arī gabalos), 

vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Ar loma uzskaites datiem 

aizpildītā licence 10 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām jānodod vai jānosūta licencētās 

makšķerēšanas organizētājam (SIA „Zvirgzdu ezers”, „Ezermaļi”, Alsunga, Alsungas novads, 

LV-3306) nedēļas laikā pēc tās derīguma termiņa beigām. Elektroniski iegādātajām licencēm 

datus par lomu iesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” interneta 

vietnē https: www.manacope.lv vai mobilā lietotnē “Mana Cope” katru dienu no 00 – 24. “ 

 

 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Veikt Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas ministrijas atzinumā norādītos 

precizējumus 2020. gada 20. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu 

Zvirgzdu ezerā”. 

2. Apstiprināt precizētos saistošos noteikumus Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu 

ezerā”.  
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#13) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 17. septembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 18#9 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20. augustā         Nr. 13 

 

Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā 

 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 

10. panta piekto daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā esošajā Zvirgzdu ezerā. 

2. Licencētā makšķerēšana Zvirgzdu ezerā tiek organizēta saskaņā ar SIA „Zvirgzdu ezers” 

izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu par licencēto makšķerēšanu 

Zvirgzdu ezerā (pielikumā). 

3. Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2029. gada 31. decembrim. 

 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D. Kalniņa 

  

https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums#p10
https://likumi.lv/ta/id/311780#piel0
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Pielikums 

Alsungas novada domes 

2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

 

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā 

 

I .Vispārīgie jautājumi 

 

1. Zvirgzdu ezers atrodas Alsungas un Kuldīgas novada teritorijā. Tā platība ir 75 ha, no kuriem 
54.9 ha atrodas Alsungas novadā un 21.9 ha Kuldīgas novada, Gudenieku pagastā. 

2.   Saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu Zvirgzdu ezers ir publiska ūdenstilpne. 
3.  Zvirgzdu ezers licencētās makšķerēšanas organizēšanai ir iznomāts SIA „Zvirgzdu ezers” 
saskaņā ar 2019.gada 30.decembra „Ūdenstilpes nomas līgumu” Nr.30.12.2019., kas noslēgts 
starp Alsungas novada domi un SIA „Zvirgzdu ezers” (Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā 
atrodošos Zvirgzdu ezera daļu Kuldīgas novada dome ir pilnvarojusi Alsungas novada domi 
iznomāt ar 2011.gada 25.augusta lēmumu Nr. 10).    
4. Licencētā makšķerēšana Zvirgzdu ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" un "Zvirgzdu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem", kurus apstiprinājis 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, ar nolūku uzlabot 

zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā 

piekrastes antropogēno slodzi.  
5.  Licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā organizē Alsungas novada pašvaldības pilnvarots   
Zvirgzdu ezera nomnieks SIA „Zvirgzdu ezers” (reģistrācijas Nr. 41203018190), adrese: 
„Ezermaļi” Alsungas novads, LV-3306, tālr. 29122870, zvirgzduezers@gmail.com noteikumiem 

nr. 800. “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar  šādiem papildus 
nosacījumiem: 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 
 
  6. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Zvirgzdu ezera platībā.  
  7.Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra 

noteikumiem  Nr.800.“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, nosakot 

šādus papildus nosacījumus: 

7.1.  Laikā no 1.maija līdz 31. maijam atļauts makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas 
organizētāja izīrētām laivām;  

7.2.  Zvirgzdu ezerā vēžošana un zemūdens medības nav atļautas. 

 

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits, maksa par makšķerēšanas licencēm un 

realizācija kārtība 

 

3.1.  Licences veids Cena 

3.1.1.  Ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) 

vienas dienas licence (skat. 2.pielikumu). 
Eur 2.00 

3.1.2. Atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. 

novembrim) vienas dienas licence, izņemot makšķerēšanu 

no laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam (skat. 

3.pielikumu). 

Eur 3.00 

3.1.3. Vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas no 1. 

maija līdz 31. maijam (skat. 4.pielikumu). 

 

Eur 6.00 

mailto:zvirgzduezers@gmail.com
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3.1.4. Atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. 

novembrim) licence 2 mēnešiem, izņemot makšķerēšanai 

no laivas no 1. maija līdz 31. maijam (skat. 5.pielikumu). 

Eur 12.00 

3.1.5. Vienas dienas bezmaksas licence, izņemot 
makšķerēšanu no laivas periodā no 1. maija līdz 31. 
maijam (skat. 6.pielikumu). 

bezmaksas 

3.1.6. Gada bezmaksas licence, izņemot makšķerēšanai no 
laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam (skat. 
7.pielikumu). 

 

bezmaksas 

 
8. Licenču derīguma termiņi:  

8.1. ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas licence - derīga vienu 
diennakti ledus periodā (skat. 1.1. pielikumā);  

8.2. atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas dienas licence– derīga 
vienu diennakti, izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam 
(skat. 1.2. pielikumā);  

8.3. vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas no 1. maija līdz 31. maijam - derīga 
vienu diennakti makšķerēšanai no laivas maija mēnesī (skat. 1.3. pielikumā);  

8.4. Atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) licence 2 mēnešiem – derīga 2 
mēnešus no pārdošanas dienas, kas ir ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms ledus sezonas 
sākuma, izņemot makšķerēšanai no laivas no 1. maija līdz 31. maijam (skat. 1.4. 
pielikumā); 

8.5. Vienas dienas bezmaksas licence - derīga vienu diennakti, izņemot makšķerēšanu no 
laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam (skat. 1.5. pielikumā); 

8.6. gada bezmaksas licence – derīga visu kalendāro gadu, izņemot makšķerēšanai no laivas 
periodā no 1. maija līdz 31. maijam (apsaimniekotājiem) (skat. 1.6. pielikumā); 

9. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.  

10. Licenču izplatīšanu veic Alsungas novada „Ezermaļos”, tālr. 29122870, e-pasts 

zvirgzduezers@gmail.com un Alsungas novada „Ķīšos” tālr. 29244221, katru dienu no plkst. 8.00 

līdz 20.00. 

11. Licences, izņemot vienas dienas un gada bezmaksas licenci, var iegādāties elektroniski SIA 

„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” interneta vietnē https: www.manacope.lv vai 

mobilā lietotnē “Mana Cope” katru dienu no 00 – 24. 
 

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm 
 
12. Gada bezmaksas licences paredzētas Zvirgzdu ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem.  
13.  Vienas dienas bezmaksas licence paredzēta:  

13.1. Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam; 

13.2.Personām, kas vecākas par 65 gadiem; 

13.3.Personām ar invaliditāti; 

13.4.Politiski represētām personām. 
 

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums  
 
14. Licence (2., 3., 4., 5., 6., 7. pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts: 

14.1. licences nosaukums (veids); 

14.2. licences numurs; 

14.3. licences derīguma laiks;  
14.4. licences cena; 
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14.5. makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts;  
14.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts; 

14.7.   makšķerēšanas vieta; 

14.8.   makšķerēšanas organizētājs.  
14. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 

nolikumu. 
15. Visas licences tiek numurētas un reģistrētas licenču uzskaites žurnālā. 

 

VI. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences 
 
16. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo 

pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda 
dotācijas ieņēmumu veidošanai. 

17. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un to izmanto 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju vai vēžu krājumu pavairošanai un 

saglabāšanai, saskaņojot ar Alsungas novada pašvaldību  un licencētās makšķerēšanas 

organizētāju, tiek izmantoti Zvirgzdu ezera vides un zivju resursu aizsardzības, zivju 
krājumu pavairošanas un licencētās makšķerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai. 

 
VII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

 

18. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā uzskaites formā (8. 

pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām sugām (limitētās sugas arī gabalos), 

vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Ar loma uzskaites datiem 

aizpildītā licence 10 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām jānodod vai jānosūta licencētās 

makšķerēšanas organizētājam (SIA „Zvirgzdu ezers”, „Ezermaļi”, Alsunga, Alsungas novads, 

LV-3306) nedēļas laikā pēc tās derīguma termiņa beigām. Elektroniski iegādātajām licencēm 

datus par lomu iesniedz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” interneta 

vietnē https: www.manacope.lv vai mobilā lietotnē “Mana Cope” katru dienu no 00 – 24.  

19. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības kārtējā un nākamajā gadā neizsniegt 

licences tiem makšķerniekiem, kuri nepilda šī nolikuma 18. punkta prasības.  
20. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšķerēšanas 

organizētājs nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam 
„BIOR”. 

 
VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi 

 
21. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:  

21.1. Sadarbībā ar Alsungas novada pašvaldību, sniegt informāciju laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” un laikrakstā „Kurzemnieks” par licencētās makšķerēšanas ieviešanu 
Zvirgzdu ezerā, un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Zvirgzdu ezera 
piekrastē;   

21.2. Nodrošināt licenču pieejamību (tostarp licenču saņemšanu klātienē, attiecīgo ūdeņu 

tuvumā un, ja iespējams, elektroniski), kā arī publicēt vietējos laikrakstos un 

attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē informāciju par licenču pārdošanu un izsniegšanu 

un nodrošināt šādas informācijas pieejamību vietējās pašvaldības telpās; 

21.3. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās licences; 

21.4. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali: 

21.4.1. reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par 

otro pusgadu – pārskaitīt valsts pamatbudžetā no licenču pārdošanas iegūto 

naudas līdzekļu daļu, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu VI nodaļai; 
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21.4.2. organizētāja rīcībā esošo līdzekļu daļu izmantot atbilstoši nolikumam, daļu 

līdzekļu ieguldot zivju krājumu pavairošanā, saglabāšanā un aizsardzībā, 

licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanā, kā 

arī to pārvaldes un kontroles nodrošināšanā; 

21.5. divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – iesniegt Lauku atbalsta dienestā 

pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā 

pusgadā .Pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību; 

21.6. papildināt zivju krājumus ūdeņos, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zinātniski pamatotām 

rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem, ūdenstilpes nomas līgumu 

vai nolikumu; 

21.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības 

pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības pasākumos; 

21.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem 

dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts) 

pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un 

uzturēšanu. Pārskatu pirms iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību; 

21.9. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā 

institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts 

"BIOR"" (turpmāk – institūts) pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem . 

21.10. iepazīstināt makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus ar nolikuma prasībām 

un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un 

izsniegšanas vietās; 

21.11 reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un 

neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas. 

22. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus maksas 

pakalpojumus, kas nav ietverti licences cenā:  
22.1. Izīrē laivas. 

IX. Zvirgzdu ezera apsaimniekošanas plāns 

 

 

23. SIA “Zvirgzdu ezers” pamatnostādne ir ilgtspējīga un nenoplicinoša ūdenskrātuves 

apsaimniekošana, kurā ietilpst amatierzveja, makšķerēšana: 

23.1. Saņemot Alsungas un Kuldīgas novadu pašvaldību pilnvarojumu, turpināt licencēto 

makšķerēšanu speciāli tam norādītās vietās. 

23.2. Izstrādāt licencētās makšķerēšanas noteikumus atbilstoši LR MK noteikumiem. 

23.3. Aizliegt Zvirgzdu ezerā zemūdens medības. 

23.4. Veikt regulāru zivju krājumu papildināšanu saskaņā ar Zvirgzdu ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumiem makšķernieku vajadzību apmierināšanai. 

23.5. Saskaņojot ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides institūtu BIOR, apsvērt 

iespēju ielaist ezerā varavīksnes foreles un zušus. 

23.6. Kā sadarbības partnerus piesaistīt pie ezera pieguļošās zemnieku saimniecības, veidot 

servisa pakalpojuma bāzi makšķerniekiem (laivu nomu, atpūtas vietas, informāciju u.c.) 

23.7. Izmantojot ES strukturālos fondus, izstrādāt projektus ezera piesārņojuma, kurš rodas no 

tuvumā esošās zemnieku saimniecību lauksaimnieciskās darbības, samazināšanai. 

24. Zvirgzdu ezera aizsardzība 
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24.1. SIA “Zvirgzdu ezers” uzņemas atbildību par ūdenstilpnes aizsardzību. 

24.2. Aktīvi sadarboties ar Reģionālo vides pārvaldi, policiju un Zemessardzi. 

24.3. Nomniekiem iegūt sabiedriskā inspektora statusu. 

24.4. Raudzīties, lai tiktu ievērota 10 m tauvas josla visā ezera perimetrā. 

24.5. Aizliegt pārvietoties ezerā ar ūdens motocikliem un motorlaivām (izņemot valsts 

inspektorus un ezeram pieguļošo zemju īpašniekus). 

 

X. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole 
 
25. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta Liepājas 

reģionālās vides pārvaldes valsts vides inspektori. 
26. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās sabiedriskie vides inspektori, 

pašvaldības pilnvarotas amatpersonas- pašvaldības policija, kā arī licencētās makšķerēšanas 
organizētājs. 

 
XI. Spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums 

 
27. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā pēc tā saskaņošanas šī nolikuma   

saskaņojuma lapā norādītajās institūcijās un apstiprināšanas ar Alsungas novada pašvaldības 
un Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.  

28.  Nolikums ir spēkā desmit gadus kopš tā spēkā stāšanās brīža. 

XII. Nolikuma pielikumi 

 

29.  Saskaņojumu lapa nolikumam par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā (1.pielikums) 

30. Licenču paraugi uz 6 lpp. (2., 3., 4., 5., 6., 7. pielikums); 

31. Loma uzskaites forma (8.pielikums); 

32. Licencētās makšķerēšanas vieta – Zvirgzdu  ezers (9.pielikums). 

 

 
 
SIA “Zvirgzdu ezers” priekšsēdētāja ______________________________________A.Ķikure 
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1. Pielikums  

Licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

Saskaņojuma lapa licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

 
Saskaņots: 
 
 

3. Alsungas novada pašvaldība 
 
_______________________    2020.gada__________________ 
 

4. Kuldīgas novada pašvaldība 
 
_______________________    2020.gada__________________ 

 
 

5. Valsts zinātniskais institūts  
“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR” 
 
 
_______________________    2020.gada___________________ 
 

4. Valsts vides dienests 
 
_______________________    2020.gada___________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

2. Pielikums  
Ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas licence 

 

 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas 

licence 

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

 

Nr. 00000. 

Cena 2.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas 

licence 

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

 

Nr. 00000. 

Cena 2.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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3. Pielikums 

Atklātās ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas dienas licence 

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas 

dienas licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 3.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   

 

 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas 

dienas licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 3.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   

 
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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4. Pielikums  
Vienas dienas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā no laivas no 1.maija līdz 31.maijam 

 

 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

no laivas no 

1.maija līdz 31.maijam 

Nr. 00000. 

Cena 6.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

no laivas no 

1.maija līdz 31.maijam 

Nr. 00000. 

Cena 6.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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5. Pielikums 

Atklātās ūdens sezonas divu mēnešu licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam) 

 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 02.03 līdz 30.11.) divu mēnešu licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 12.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 02.03 līdz 30.11.) divu mēnešu licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 12.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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6. Pielikums  
Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam) 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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7. Pielikums  

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā, apsaimniekotājiem   

 (izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam) 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā, 

 (izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā, 

 (izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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8. Pielikums  

Licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

 

Loma uzskaites forma 

 

Datums Zivju suga Svars 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Licence ar aizpildītu loma uzskaiti 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām 

jānodod vai jānosūta pa pastu licences izsniedzējam (SIA „Zvirgzdu ezers”, „Ezermaļi”, 

Alsunga, Alsungas novads,  LV-3306) 

Makšķernieka paraksts 

 
Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumiem nr. 

800. “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildus nosacījumiem: 

- laikā no 1.maija līdz 31. maijam atļauts makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas organizētāja 

izīrētām laivām; 

- Zvirgzdu ezerā vēžošanas un zemūdens medību rīku izmantošana  nav atļauta. 

UZMANĪBU! Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības kārtējā un nākamajā gadā 

neizsniegt licences tiem makšķerniekiem, kuri nepilda šī nolikuma 18 un 19. punkta prasības 

(neiesniedz datus par noķerto lomu 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām). 
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9.Pielikums  
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

 
Licencētās makšķerēšanas vieta – Zvirgzdu  ezers 

 

  

ĶĪŠI 

Licenču tirdzniecība : 

Anita Raģele 

T - 29244221 

 

 
EZERMAĻI 

Licenču tirdzniecība : 

Aiga Ķikure 

T - 29122870 
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Paskaidrojuma raksts 

Alsungas novada  2020. gada 20.augusta  saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Par licencēto 

makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā” 

Paskaidrojuma raksta detaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem 

Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" ir izstrādāts un saskaņots jauns nolikums par licencēto 

makšķerēšanu (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi ietver makšķerēšanas 

nosacījumus, licenču saturu, veidus un samaksu par tām, makšķernieku un 

organizētāja tiesības un atbildību u.c. jautājumus. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Licencētā makšķerēšana ieviesta un turpinās regulēt ierobežotu vērtīgu 

zivju (termins Zvejniecības likuma izpratnē) un makšķernieku skaitu, lai 

samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem.  

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība" 5.2. apakšpunktu. Minēto Ministru kabineta 

noteikumu 3. punkts noteic, ka licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai 

zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 

publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgie ūdeņi. Alsungas novada  administratīvajā teritorijā 

Zvirgzdu ezerā valdītājs saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. 

panta otro daļu ir Alsungas novada dome. 

Licencēto makšķerēšanu minētajā teritorijā, pamatojoties uz Alsungas 

novada domes 2019. gada 19.decembra lēmumu Nr. 16 "Par Zvirgzdu 

ezera nomu" un 2019. gada 30.decembra ūdenstilpnes nomas līgumu 

Nr.30.12.2019, organizē SIA “Zvirgzdu ezer”" (turpmāk – Organizētājs). 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 

"Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" 13. punktam Alsungas novada dome ir atbildīga par nolikuma 

ieviešanu atbilstoši šiem Noteikumiem, bet Organizētājs atbild par 

Noteikumos ietverto prasību izpildi. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Noteikumu ieviešana nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. To īstenošana 

veicina zivju resursu saudzīgu izmantošanu un licencētās makšķerēšanas 

vietas sakoptību un kontroli. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 

"Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" 8. punktam Organizētājs nodrošina licenču pieejamību, reizi 

https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums#p15
https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums#p15
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#p13
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#p8
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pusgadā uzskaita pārdotās un izsniegtās licences, kā arī nodrošina no 

licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali saskaņā ar Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 8.5. apakšpunktu. 

Visi licenču īpašnieki ir reģistrēti licenču iegādes vietās licencētās 

makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei. 

6. Informācija par 

konsultācijām 

Konsultācijas notika ar Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR", Valsts vides 

dienesta atbildīgajām personām. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D. Kalniņa 

 

 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
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10.# 

Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” precizēšanu. 

D. Kalniņa 

Alsungas novada dome 10.09.2020. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas 

ministrijas atzinumu (reģ. Nr. 2.1.18/814) ar iebildumiem par 2020. gada 20. augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā”. 

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

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

komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls 

 “Atturas” nav, 

ar 1 deputātu balsi “Pretī” Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

1. Veikt Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas ministrijas atzinumā ieteiktos 

precizējumus 2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem 7 “Par sabiedrisko 

kārtību Alsungas novadā”. 

2. Apstiprināt precizētos Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošos 

noteikumus Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#7) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 17. septembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 18#10 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā          Nr. 7 

 

Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 

17. panta piekto daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro 

Alsungas novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu 

neievērošanu. 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. Publiska vieta – jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai 

īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par 

maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas 

īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās 

attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz 

uzņēmuma līguma pamata; 

2.2. Izklaides vieta – vieta, kurā tiek piedāvāti izklaides un atpūtas pasākumi 

(izklaidējoši priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.tml.), izņemot vietas, kurās vienīgais 

piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22:00; 

2.3. Zaļā zona – novada administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošie apstādījumi, 

zālāji, meži un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī uz publiskā lietojumā 

esošas privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta. 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/219419-pirotehnisko-izstradajumu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/219419-pirotehnisko-izstradajumu-aprites-likums#p17
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.4. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi un 

joslas; 

2.5. Ubagošana – diedelēšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot 

galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus; 

3. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo 

Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt Alsungas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

policijas amatpersonas. 

4. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko 

izdarījušas nepilngadīgas personas Alsungas novada administratīvajā teritorijā, izskata 

Pašvaldības Administratīvā komisija. 

5. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Pašvaldības budžetā. 

 

II. Aizliegumi un ierobežojumi Alsungas novada administratīvajā teritorijā un atbildība par 

to neievērošanu 

 

6. Par sīko atkritumu izmešanu, piegružošanu, piemēslošanu, spļaušanu un dabisko vajadzību 

nokārtošanu tam neparedzētā publiskā vietā, uz ielas, zaļajā zonā,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

7. Par ubagošanu sabiedriskās vietās,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

8. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā, izklaides vietā un zaļā zonā– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām. 

9. Par ugunskuru kurināšanu zaļajā zonā, pludmalēs un citās publiskās vietās, izņemot 

Pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un īpaši tam ierīkotās vietās, kā arī valsts noteiktās 

svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības 

prasības,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām. 

10. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to profilaktisko apkopi 

pašvaldības publiskā lietošanā nodotos īpašumos, kas nav paredzēti šim nolūkam– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

11. Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriāli un tam līdzīgu priekšmetu) 

novietošanu un turēšanu publiskās vietās un ciemu zaļajā zonā,– 

Īpašniekam, turētājam vai faktiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 

divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

12. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju, žogu, parku un publisko vietu soliņu, 

atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. dekoratīvā apgaismojuma parkos un skvēros), 

skeitlaukuma konstrukciju, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju, labiekārtojuma, arhitektonisko 

elementu apzīmēšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, skrāpēšanu, griešanu, dedzināšanu, 

nosmērēšanu un aplīmēšanu, un cita veida bojāšanu, kas savu bojājumu apjoma dēļ netraucē to 

tālāku izmantošanu– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

 

III. Noslēguma jautājumi 

13. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alsungas novada domes (turpmāk – 

Pašvaldība) 2014. gada 15. maija saistošie noteikumi Nr. 3/2014 “Alsungas novada sabiedriskās 

kārtības un administratīvās atbildības noteikumi. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D. Kalniņa 
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Paskaidrojuma raksts 

Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7  

“Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās 

atbildības likums, Alsungas novada domes (turpmāk – Pašvaldība) 

2014. gada 15. maija saistošie noteikumi Nr. 3/2014 “Alsungas 

novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības 

noteikumi”, vairs neatbilst jaunā regulējuma prasībām. Līdz ar to ir 

izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Alsungas 

novadā (turpmāk – Noteikumi). 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību 

(brīdinājums vai naudas soda vienība) par šo Noteikumu 

neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas 

Pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās 

atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā pārkāpuma 

procesu uzsāk: 1) uz iesnieguma pamata, 2) uz amatpersonas 

iniciatīvas pamata, 3) uz augstākas amatpersonas rīkojuma vai citas 

iestādes ziņojuma pamata. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo noteikumu 

pārkāpšanu ir tiesīgas veikt amatpersonas no šādām valsts un 

Pašvaldības iestādēm: 1) Valsts policija, 2) Pašvaldības policija. 

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un 

piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti: 

1) Pašvaldības policijas amatpersonas un 2) Pašvaldības 

Administratīvā komisija. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma 

lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas 

personas Alsungas novada administratīvajā teritorijā, izskata 

Pašvaldības Administratīvā komisija. 

Pašvaldības Administratīvā komisija, izvērtējot administratīvā 

pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri nosūtīti 

Administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, izskata lietas 

materiālus speciālajā likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām  

Izstrādājot Noteikumus, tika izveidota darba grupa, ņemta vērā 

iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas pieredze. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja     D. Kalniņa 
 

 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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11.# 

Par degvielas izdevumu atmaksu skolēnu vešanai 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Alsungas novada domē iesniegts vidusskolas skolēna vecāka [..] 01.09.2020. iesniegums ar 

lūgumu rast iespēju piešķirt naudas kompensāciju, sakarā ar bērnu nogādāšanu mācību iestādē 

Alsungas vidusskolā, jo skolas transporta maršruts neietver skolēnu dzīvesvietas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Atmaksāt degvielas izdevumus skolēnu [..] vešanai uz Alsungas vidusskolu pēc vecāku 

iesniegtajiem degvielas iegādes čekiem (ar rekvizītiem), nepārsniedzot  20 (divdesmit) litrus pilnā 

kalendārā mēnesī. Degvielas izdevumus atmaksāt tikai par mācību dienām, kad skolēns 

apmeklējis Alsungas vidusskolu.  

 

12.# 

Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam investīciju 

plānā 

D. Kalniņa 

 

Ņemot vērā pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanos Covid-19 iespaidā, kā arī plānoto 

iespēju gūt budžeta ietaupījumu, uzlabojot ielu apgaismojuma energoefektivitāti, nepieciešams 

veikt grozījumus Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam investīciju plānā. 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14. Panta otrās daļas 1) punktu, Ministru kabineta 

2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 73. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska, 

Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls 

 ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam Stratēģiskajā 

daļā, investīciju plānu papildinot ar 28. rindu šādā redakcijā:
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28. Pašvaldības ielu 

apgaismojuma 

energoefektivitātes 

paaugstināšana 

 x    31000.00 Pšvaldība Pašvaldība Nomainīti 

Alsungas un 

Almales ciemu ielu 

apgaismojuma 

gaismekļi pret 

energoefektīvākiem 

– 160 gaismekļi. 

2020 2021  
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13.# 

Par Alsungas novada Alsungas un Almāles ciema ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu 

pret energoefektīvāku LED apgaismojumu 

D. Kalniņa 

 

Tika izvērtēts ielu apgaismojuma elektrības patēriņs un izvērtētas iespējas samazināt to, 

tādējādi ietaupot pašvaldības budžeta līdzekļus. Tika analizēta pieejamo LED gaismekļu 

energoefektivitāte, kā arī konstatēts, ka ielu apgaismes stabi ir labā tehniskā stāvoklī, tāpēc 

nepieciešama tikai gaismekļu maiņa. Saskaņā ar veiktajiem mērījumiem un aprēķiniem, nomainot 

visus ielu apgaismojuma gaismekļus Alsungas un Almāles ciemos, iespējams iegūt 63872 

kWh/gadā elektrības patēriņa ietaupījumu, kas naudas izteiksmē ir 6445 EUR. Ņemot vērā, ka 

pašvaldībai nav brīvu līdzekļu, lai tūlītēji veiktu investīcijas un gūtu ietaupījumu, nepieciešams 

izmantot ESCO investīciju modeli, iegādājoties apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa 

pakalpojumu (izstrādāts apgaismojuma projekts atbilstoši ielas klasei,esošo gaismekļu demontāža, 

jaunu gaismekļu piegāde, nomaiņa, apkalpošana, servisa apkope, garantijas remonts) uz pieciem 

gadiem, gūstot ietaupījumu jau pirmajā gadā, kur pašvaldības budžeta ieguvums būtu apmēram 

20% no kopējās elektrības izmaksu ietaupījuma summas un 100% ietaupījums par uzturēšanu 

(lampu maiņa), bet investors savus ieguldījumus sedz no atlikušās ietaupījuma summas. Pēc 

pieciem gadiem pilnībā viss iegūtais ietaupījums paliek pašvaldības budžetā. 

Pamatojoties uz Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam Investīciju 

plānu, ņemot vērā Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 10.09.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska, 

Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls 

 ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Aivars Sokolovskis, Ilze Bloka 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Veikt Alsungas novada Alsungas un Almāles ciema ielu apgaismojuma (160 gaismekļi) 

nomaiņu pret energoefektīvāku LED apgaismojumu. 

2. Uzdot Alsungas novada domes iepirkumu komisijai sagatavot atklāta konkursa 

“Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Alsungas un Alsmāles ciemu 

ielu apgaismojumam”, izmantojot iepirkuma līgumā ESCO investīciju modeli (līgums 

slēdzams uz pieciem gadiem, un organizēt iepirkumu. 

3. Lēmums stājas spēkā pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmums. 

 

14.# 

Par nekustamā īpašuma “Klūģi” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 10.09.2020 tika saņemts  

iesniegums no [..],[..],[..] pilnvarotās personas (pilnvara Nr.2597, izdota 21.06.2018), ar lūgumu 
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atdalīt no nekustamā īpašuma “Klūģi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420070093-3.5 

ha un 62420080317-4.3 ha, 62420070096-13.20ha un piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunus 

nosaukumus.  

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

iesniedzēji ir lūguši 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,  

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Klūģi” (kadastra Nr. 62420080316) zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu 62420070096-13.20 ha.  

 1.1 Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101).  

1.2. Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu: “Āboliņi”, Alsungas novads. 

2. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Klūģi” (kadastra Nr. 62420080316) zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu 62420070093-3.50 ha.  

 2.1 Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201).  

2.2. Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu: “ Priedāji”, Alsungas novads. 

3. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Klūģi” (kadastra Nr. 62420080316) zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu 62420080317-4.30 ha.  

 3.1 Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3.2. Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu: “Zālāji”, Alsungas novads. 

 

 

Domes priekšsēdētāja ________________________________ D. Kalniņa 

 

     

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 

 


