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

fizisku personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                           

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 19. marts                                                           Nr. 6 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas PII “Miķelītis” nolikuma apstiprināšanu. 

2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu dienas centra telpu remontam. 

3. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. “Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju 

“Daudzfunkcionālā dienas centra izveide Alsungas novadā”. 

4. Par zemes nomu. 

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

6. Par nekustamā īpašuma “Viesuļi” zemes gabalu atdalīšanu. 

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam 

“Viesuļi”  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420040042 sadalīšanai. 

8. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem. 

9. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Kuldīgas novusa klubs”. 

10. Par grozījumiem 2018. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā”. 

11.  Par Alsungas vidusskolas vidējās izglītības pakāpes klasēm 2020./2021. 

mācību gadā. 

 

Domes priekšsēdētāja D. Kalniņa lūdz deputātus iekļaut vienu papildus jautājumu: 

12. Par 2020.gada 1.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa 

pārcelšanu. 

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

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

Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā vienu papildus jautājumu: 

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


12.  Par 2020.gada 1.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa 

pārcelšanu. 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 17.00. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis 

Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Ainars Macpans. Grigorijs 

Rozentāls (ierodas pēc 4. jautājuma izskatīšanas). 

Sēdē piedalās: Santa Kreičmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 

  



1.# 

Par Alsungas PII “Miķelītis” nolikuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, A. Lipsne 

Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vadītāja Aleta Lipsne 

iesniegusi iestādes nolikumu ar lūgumu to apstiprināt, pamatojoties uz izmaiņām, 

kuras bija nepieciešams veikt, mainoties likumdošanai.  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta otro daļu, 28. pantu 

un 73. panta pirmās daļas 1. punktu un Izglītības likuma 22. panta pirmo un otro daļu, 

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

apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes „Miķelītis” nolikumu. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                            

ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

NOLIKUMS 

Alsungā 

APSTIPRINĀTS: 

 Alsungas novada domes 

2020. gada 19. marta sēdē sēdē 

protokollēmums Nr.6#1   

 

Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes „MIĶELĪTIS” nolikums 

 
Izdots saskaņā ar ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro 

daļu, 28.pantu, 73.panta pirmās daļas 

1.punktu, 

Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Nolikums nosaka Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” (turpmāk – 

Iestāde) uzdevumus, struktūru un darba organizāciju. 

2. Iestāde ir Alsungas novada domes (turpmāk – dibinātājs) dibināta pirmsskolas 

izglītības iestāde, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – 

izglītības programma). 

3. Iestādi reorganizē un likvidē Alsungas novada dome, saskaņojot ar Izglītības un 

zinātnes ministriju.  

4. Iestādei ir zīmogs ar Alsungas novada domes ģerboņa attēlu un iestādes pilnu 

nosaukumu, simbolika, noteikta parauga veidlapa. Iestāde, saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, izmanto valsts simboliku. 

5. Iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 16a, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306. 

 

II. Iestādes darbības mērķi, pamatvirziens un uzdevumi 

 

6. Iestādes mērķis ir nodrošināt profesionālu un kvalitatīvu pirmsskolas vecuma 

bērnu (turpmāk – izglītojamie) mācību un audzināšanas procesu, lai nodrošinātu 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu. 

 

7. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

9. Iestādes uzdevumi ir: 

9.1. īstenot izglītības programmu; 

9.2. nodrošināt izglītojamo personības daudzpusīgu veidošanos, veselības 

stiprināšanu un sagatavošanu pamatizglītības apguves uzsākšanai; 

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


9.3. sekmēt vispusīgu izglītojamo attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, 

spējas un pieredzi, liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai; 

9.4. attīstīt izglītojamo sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu 

emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot 

pozitīvas attiecības; 

9.5. attīstīt izglītojamo kritisko domāšanu, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, 

jaunradi un uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās 

prasmes; 

9.6. veidot izglītojamo pratību pamatus: valodu mācību; sociālā un pilsoniskā 

mācību; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā mācību; dabaszinātņu 

mācību; matemātikas mācību; tehnoloģiju mācību; veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību jomās; 

9.7. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos 

izglītojamam pašam pret sevi, ģimeni, citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un 

Latvijas valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras 

savdabību; 

9.8. integrēt izglītojamos ar īpašām vajadzībām sabiedrībā, vienaudžu vidē - 

kolektīvā; 

9.9. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai citiem izglītojamā likumiskajiem 

pārstāvjiem (turpmāk – vecāki); 

9.10. nodrošināt izglītības programmas īstenošanai un izglītības satura apguvei 

nepieciešamos mācību līdzekļus; 

9.11. nodrošināt atbilstošu vidi izglītības programmā noteikto mērķu un 

uzdevumu īstenošanai; 

9.12. nodrošināt izglītojamo drošību; 

9.13. racionāli un efektīvi izmantot Iestādei piešķirtos finanšu, materiālos un 

personāla resursus. 

 

 

III. Iestādē īstenojamā izglītības programmas 

 

10. Iestāde īsteno licencētu vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (programmas 

kods 01011111). 

11. Iestāde var patstāvīgi īstenot interešu izglītības programmas. 

12. Izglītības programmas saturu un īstenošanu reglamentē Izglītības likums, 

Vispārējās izglītības likums, Ministru kabineta noteikumi par pirmsskolas 

izglītības vadlīnijām un citi normatīvie akti. 

13. Valodu lietojums pedagoģiskajā procesā noteikts izglītības programmā. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

14. Pedagoģiskā procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās 

izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības 

noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie normatīvie akti. 

15. Izglītības programmā noteikto izglītības saturu izglītojamais apgūst patstāvīgā 

darbībā un rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu, visas dienas garumā telpās 

un ārā, nodrošinot vienmērīgu slodzi, atpūtu un izglītojamā darbošanos atbilstoši 

individuālajām spējām. 



16. Rotaļnodarbības var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupās vai arī individuāli. 

Rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu izglītojamā fiziskai, psihiskai un 

sociālai attīstībai tiek plānotas katru nedēļu mēneša tēmas ietvaros.  

17. Iestādē uzņem izglītojamos no pusotra gada vecuma. Pirmsskolas izglītības 

programmu izglītojamie apgūst līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības 

stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, pirmsskolas izglītības programmas 

apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam var pagarināt vai 

saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa 

atzinumu. 

18. Izglītības satura apguves plānotos izglītojamam sasniedzamos rezultātus nosaka 

valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas apguves laikā 

izglītojamā zināšanas, izpratni, prasmju un vērtībās balstītu ieradumu, attieksmju 

sasniedzamos rezultātus vērtē, iesaistot izglītojamo, lai attīstītu pašvadītas 

mācīšanās prasmes un veicinātu izglītojamā mācību motivāciju, uzsverot pozitīvo 

un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos.  

19. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par izglītojamā sasniegumiem: 

zināšanām un  izpratni, prasmēm, vērtībās balstītiem ieradumiem, un attieksmēm 

atbilstoši plānotajiem rezultātiem, rakstiski informē viņa vecākus. Pirmsskolas 

izglītības programmas apguvi apliecina iestādes izdota izziņa. 

20. Izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka iestādes normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā.  

21. Iestādes vadītājs, ievērojot vecāku pieprasījumu un iestādes normatīvajos aktos 

noteikto izglītojamo uzņemšanas kārtību, komplektē grupas (pēc izglītojamo 

vecumiem, skaita, darba laika u.c. kritērijiem), saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteiktajām higiēnas un drošības prasībām. 

22. Dažādu ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai Iestādē izveido 

Pedagoģisko padomi. Pedagoģiskā padome tiek izveidota un darbojas, ievērojot 

Vispārējās izglītības likumā noteiktās normas, kā arī saskaņā ar Pedagoģiskās 

padomes nolikumu, ko izdod Iestādes vadītājs. Pedagoģiskās padomes lēmumiem 

ir ieteikuma raksturs. 

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi  

 

23. Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, 

Izglītības likums, citi ārējie normatīvie akti un iestādes iekšējie normatīvie akti. 

 

VI. Iestādes vadības, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

24.  Iestādi vada vadītājs, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ieceļ amatā un 

atbrīvo no amata Alsungas novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes 

ministriju. Alsungas novada pašvaldības izpilddirektors ar Iestādes vadītāju slēdz 

darba līgumu.  

25. Iestādes vadītāja pienākumi: 

25.1. nodrošināt normatīvo aktu, Alsungas novada domes lēmumu, Izpilddirektora 

rīkojumu ievērošanu un izpildi Iestādē; 

25.2. nodrošināt Iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādi un izpildi; 

25.3. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Iestādes darbiniekus atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām, kā arī noteikt darbinieku tiesības un pienākumus; 

25.4. pieņemt darbā pedagogus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

profesionālās kvalifikācijas prasībām; 



25.5. radīt apstākļus darbinieku radošai un kvalitatīvai darbībai, atbalstīt jaunradi 

un tālākizglītību; 

25.6. atbildēt par pedagoģiskā procesa organizāciju Iestādē; 

25.7. apstiprināt pedagogu izstrādātās vai izvēlētās mācību programmas; 

25.8. atbildēt par Iestādes materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu, radīt apstākļus 

veiksmīgai Iestādes saimnieciskajai un finansiālajai darbībai; 

25.9. nodrošināt izglītojamo uzņemšanu Iestādē un atskaitīšanu no tās atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai; 

25.10. atbildēt par izglītojamo veselībai nekaitīgas un drošas vides radīšanu 

Iestādē un tās organizētajos pasākumos; 

25.11. nodrošināt izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi; 

25.12. ziņot institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības 

jautājumu risināšana, par gadījumiem, kad izglītojamajiem tiek konstatētas 

vardarbības pielietošanas pazīmes Iestādē vai ārpus tās; 

25.13. nodrošināt Iestādē izglītojamo ēdināšanu Domes noteiktajā kārtībā; 

25.14. nodrošināt personas datu aizsardzību; 

25.15. veicināt sadarbību ar izglītojamo vecākiem un risināt problēmas, kas 

saistītas ar izglītojamā uzturēšanos Iestādē, sadarbojoties ar Alsungas novada 

Sociālā dienesta darbiniekiem; 

25.16. vadīt Pedagoģisko padomi; 

25.17. nodrošināt Iestādes padomes izveidi, konsultēties ar to par svarīgiem 

jautājumiem, uzklausīt viedokļus un ņemt vērā ieteikumus; 

25.18. nodrošināt elektronisko reģistru uzturēšanu (pārskati VSP-1, informācija 

par Iestādes izglītojamajiem, darbiniekiem un cita Iestādi un pašvaldību 

interesējoša informācija); 

25.19. atbilstoši savai kompetencei izdot rīkojumus un dot norādījumus Iestādes 

darbiniekiem; 

25.20. sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, vecākiem, nevalstiskajām 

organizācijām u.c. Iestādes darbības nodrošināšanai un izglītības kvalitātes 

paaugstināšanai; 

25.21. pildīt citus normatīvajos aktos minētos pienākumus. 

26. Iestādes vadītājam ir tiesības: 

26.1. deleģēt Iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu un funkciju veikšanu; 

26.2. izraudzīties darba formas un metodes sava darba veikšanai; 

26.3. kontrolēt Iestādes darbinieku darba pienākumu izpildi un pieprasīt pārskatus 

par darbu; 

26.4. stimulēt Iestādes darbiniekus par kvalitatīvu un radošu darbību saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem izglītības iestādei apstiprināt budžeta 

ietvaros; 

26.5. pārstāvēt Iestādi valsts, pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, visu 

līmeņu tiesās, kā arī sadarboties ar privātpersonām; 

26.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt informāciju, kā arī 

metodisku palīdzību no valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām un 

starptautiskajām organizācijām Iestādes darba nodrošināšanai; 

26.7. izteikt ierosinājumus normatīvo aktu un izglītības politikas pilnveidei 

augstākstāvošajās institūcijās; 

26.8. izvēlēties savas profesionālās meistarības pilnveides formas; 

26.9. izmantot citas normatīvajos aktos minētās tiesības. 

27. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, 

Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu 



datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga 

tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

28. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu 

darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata 

apraksts. 

 

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

29. Sabiedrības, pašvaldības un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota 

Iestādes pašpārvalde – Iestādes padome. 

30. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar 

Iestādes padomes reglamentu, ko saskaņojot ar vadītāju, izdod padome. 

 

VIII. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana,  

administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana 

 

31. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina Iestādes vadītājs.  

32. Iestādes darbinieku faktisko rīcību privātpersonas apstrīd Iestādes vadītājam.  

33. Iestādes vadītāja izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas 

apstrīd domes izpilddirektoram. 

 

IX. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība  

34. Iestāde, iesaistot Iestādes pašpārvaldes institūcijas, patstāvīgi izstrādā Iestādes 

iekšējos normatīvos aktus. 

35. Iestādes iekšējos normatīvos aktus izdod Iestādes vadītājs bez saskaņošanas ar 

Domi, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. 

 

X. Iestādes finansēšanas avoti un saimnieciskā darbība 

 

36. Iestādes finansēšanas avoti ir: 

36.1. valsts budžeta līdzekļi;  

36.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;  

36.3. papildu finanšu līdzekļi.  

37. Maksu par izglītības programmas apguvi Iestādē sedz no valsts un pašvaldības 

budžeta    Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

38. Pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts un pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

39. Iestādes uzturēšanas un saimniecisko izdevumu segšana un saimnieciskā 

personāla darbinieku darba samaksa tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

40. Iestāde, ja tas netraucē izglītības programmas īstenošanu, var sniegt šādus maksas 

pakalpojumus:  

38.1. telpu un inventāra iznomāšana;  

38.2. citi maksas pakalpojumi, kas apstiprināti normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā.  

41. Papildu saņemtie finanšu līdzekļi izmantojami normatīvajos aktos noteiktajiem 

mērķiem un noteiktajā kārtībā.  

42. Iestādes finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta. Iestādes finanšu plānošanas procesu 

un budžeta izpildes administrēšanu nodrošina Iestādes vadītājs sadarbībā ar 

Domes Finanšu nodaļu.  



43. Iestādes vadītājs organizē un nodrošina Iestādes darbību budžetā paredzēto un 

Iestādes budžeta tāmē apstiprināto līdzekļu ietvaros, atbild par līdzekļu racionālu 

un efektīvu izmantošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.  

44. Iestādes darbības nodrošināšanai Iestādes vadītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem 

ir tiesīgs slēgt līgumus iestādes darbības nodrošināšanai.  

45.Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta Iestādes telpu un teritorijas 

apsaimniekošana. 

 

XI. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

46. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā 

iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs. 

47. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc dibinātāja iniciatīvas, vadītāja vai 

Iestādes padomes, Pedagoģiskās padomes priekšlikuma.  

48. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde un apstiprina dibinātājs. 

 

XII. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības 

likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem 

 

47. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību iestāde veic 

dokumentu un arhīvu pārvaldību. 

48. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu, kā 

arī aktualizē informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajai Valsts izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un 

aktualizēšanas kārtībai. 

49. Iestāde atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un 

uzdevumiem ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, 

tostarp, organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas 

braucienus un uzaicināt citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu 

nodarbību vadīšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

 

  

http://likumi.lv/doc.php?id=50759


2.# 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu dienas centra telpu remontam 

D. Kalniņa, A. Jonele, M. Baumane 

Dienas centra, kas tiek veidots, pamatojoties uz Domes 2020.gada 20.februāra 

sēdes protokollēmumu Nr. 4#2 “Par dienas centra izveidi”, izveidei nepieciešami 

papildus līdzekļi telpu remontam 2650,00 eiro, ko nepieciešams segt no pašvaldības 

līdzekļiem.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas otro punktu 

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

jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt papildus finansējumu 3000 eiro apmērā no nesadalītajiem budžeta 

līdzekļiem telpu remontam Pils ielā 10, Alsungā, telpas ar kadastra 

apzīmējumu 62420080344001 (kopējā platība 72,7 m
2
). 

 

3.# 

Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Daudzfunkcionālā 

dienas centra izveide Alsungas novadā”   

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas otro punktu, 

vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” izsludināto projektu konkursu un Finanšu un 

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

komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

Piedalīties projektu konkursā ar projekta ideju “Daudzfunkcionālā dienas 

centra izveide Alsungas novadā”, nosakot, ka projekta īstenošanai nepieciešamais 

kopējais finansējuma apmērs ir EUR 5000,00, tai skaitā publiskais finansējums EUR 

4500,00 jeb 90% un pašvaldības līdzfinansējums EUR 500,00 jeb 10%. 

 



4.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

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

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Alsungas 

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

domes 2017.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Noteikumi par Alsungas 

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

personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads iesniegumu (05.03.2020., Nr. 

2.1.17/78)  un SIA MM Mežsaimniecība, reģ Nr. 41203046813, juridiskā adrese 

“Priedulāji”, Padures pagasts, Kuldīgas novads, iesniegumu (05.03.2020., Nr. 

2.1.17/83), Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 01.04.2020. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2020. ar [..], personas kods 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabalu “Pie Grāveriem” ar 

kadastra apzīmējumu 624201240139 - 0.30 ha  (mazdārziņa vajadzībām), 

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

mazāk kā 4.00 EUR gadā (bez PVN). 

2. Ar 01.04.2020. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2024. ar SIA MM 

Mežsaimniecība, reģ. Nr. 41203046813, juridiskā adrese “Priedulāji”, Padures 

pagasts, Kuldīgas novads par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra 

apzīmējumu 624200740120 - 0.51 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot 

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

kā 4.00 EUR gadā (bez PVN). 

 

 

5.# 

Par nekustamā īpašuma “Grantkalni” zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

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

05.03.2020. tika saņemts  iesniegums no [..], p.k., [..], deklarētā adrese “[..]”, Alsunga, 

Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “Grantkalni” zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 62420070070 un piešķirt atdalītajai zemes vienībai 

jaunu  nosaukumu.  

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

konstatēts, ka iesniedzējs ir lūgusi 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 „” īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Finanšu un 

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

komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Grantkalni” (kadastra Nr. 62420080250) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420070070-1.31 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

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

 

 

6.# 

Par nekustamā īpašuma “Viesuļi’’ zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

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

09.03.2020. tika saņemts  iesniegums no [..], p.k. [..], deklarētā adrese “[..]”, Alsungas 

novads, ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “Viesuļi” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 62420040045, 62420040044 un piešķirt atdalītajām zemes vienībām 

jaunu nosaukumu.  

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

konstatēts, ka iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā 

reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt 

zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698  

“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 

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

apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 



“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu „Viesuļi ” (kadastra Nr. 62420040042) 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420040045 - 3.2 ha un 62420040044 - 

2.1 ha.  

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

3. Piešķirt  atdalītajām zemes vienībām nosaukumu: “Vizbulītes”, Alsungas novads. 

 

 

7.# 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam 

“Viesuļi”, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420040042 sadalīšanai 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pašvaldībā 2020.gada 9.martā, saņemts [..], p.k. [..], adrese “[..]”, Alsungas 

novads, iesniegums (reģ. Nr. 2.1.17/87) ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības 

projekta izstrādi zemesgabalam  ar kadastra apzīmējumu 62420040042 - 8.70 ha 

kopplatībā, sadalot zemes vienību divās daļās. 

Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000126699, nekustamais īpašums “Viesuļi”, kadastra numurs 62420040042, 

sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420040042- 8.70 ha. 

Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas [..]. 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 

minēto, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai, 

nekustamajam īpašumam “Viesuļi”, kadastra numurs 62420040042, noteikta plānotā 

(atļautā) izmantošana –  ainaviski vērtīgās lauksaimniecîbas zemes. 

Lauku apbūves teritorija, minimālā jaunveidojamas zemes vienības platība 

lauksaimniecības zemei – 0.5 ha. 

- Nekustamajā īpašumā “Viesuļi”, zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

62420040042, saskaņā ar robežu plānu ir  noteiktas aizsargjoslas: 

- aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ar nominālo spriegumu 0.4kv-0.2 

ha, 

-  aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ar nominālo spriegumu 0.4kv-0.7 

ha, 

- aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ar nominālo spriegumu 0.4kv-0.6 

ha, 

- aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ar nominālo spriegumu 110kv-1.7 

ha, 

- aizsargjosla gar autoceļu Galiņi-Kurši-1.2 ha. 

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

ierīcības projekta nepieciešamību zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, 

bet 7.panta 1.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, ievērojot vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumu. 



Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Paziņošanas likuma 

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

8.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2 un 11.5. 

apakšpunktiem un 13. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

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

kadastra apzīmējumu 62420040042, saskaņā ar zemes ierīcības projekta izstrādes 

nosacījumiem. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums Nr.1).  

3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Alsungas 

novada domē. 

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

Alsungas novads, LV-3306). Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta 

otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par 

ierobežotas pieejamības informāciju. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, 

kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

1.punktu un otro daļu administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā 

no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments. Atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai administratīvo aktu var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, 

LV-3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

  



PIELIKUMS Nr.1 

Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi nekustamam īpašumam 

“Viesuļi”  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 62420040042 sadalīšanai 

Zemes ierīcības projekts jāizstrādā saskaņā ar Zemes ierīcības likumu, Ministru 

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

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

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Ministru 

kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumus Nr. 558 "Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība" un Alsungas novada teritorijas plānojumu.  

1. Projekta robežas. 

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

kadastra apzīmējums 62420040042- 8.70 ha kopplatībā, zemes gabalu robežām.  

2. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.  

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai noteikta plānotā 

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

apzīmējumu  62420040042 –  ainaviski vçrtîgâs lauksaimniecîbas zemes, minimālā 

jaunveidojamas zemes vienības platība 0.50 ha.  

3. Projekta mērķis. 

3.1. Zemes  gabala sadalīšana divās daļās. Pirmā daļa ar aptuveno platību 3.70 

ha, otrā daļa ar aptuveno platību 5.0 ha. Zemes gabala platības uzmērot var tikt 

precizētas (saskaņā ar pielikumu Nr. 2)  

3.2. Precizēt apgrūtinājumus saskaņā ar Teritorijas plānojumu, robežplānu un 

esošajiem apgrūtinājumiem projektējamā teritorijā.  

4. Projekta veidošanas nosacījumi.  

4.1. Robežas saskaņā ar darba uzdevuma grafisko shēmu; 

4.2. Citi nosacījumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

5. Projekta izstrādei nepieciešamie dati un dokumenti.  

5.1. Alsungas novada domes lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu apstiprināšanu.  

5.2. Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumi zemes ierīcības projekta 

izstrādei.  

5.3. Grafiskā daļa – projekta risinājums uz robežplāna.  

5.4. Alsungas  novada teritorijas plānojums.  

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

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

nosacījumi zemes ierīcības projekta izstrādei. 



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

atzinumi/skaņojumi zemes ierīcības projekta izstrādes atbilstībai 

normatīvajiem aktiem.  

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

noteikumiem Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 

 6. Projekta izstrāde.  

6.1. Projekta izstrādātājs saņem nosacījumus  no inženierkomunikāciju 

turētājiem, kuru komunikācijas atrodas projekta teritorijā.  

6.2. Projekta izstrādātājs apkopo saņemtos priekšlikumus, izvērtējumus, 

nosacījumus un:  

6.2.1. ja nepieciešams, ierosina Alsungas novada domei precizēt Zemes 

ierīcības projekta izstrādes nosacījumus; 

6.2.2. izstrādā zemes ierīcības projektu:  

6.2.2.1. noformē dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

6.2.2.2. saskaņo ar personām, kuru intereses skar projekta 

risinājumi (t.sk. ar kopīpašniekiem, ja tādi ir);  

6.4. Izstrādātais zemes ierīcības projekts tiek iesniegts:  

6.4.1. saskaņošanai - zemes ierīcības projekta teritorijā esošo 

inženierkomunikāciju turētājiem;  

6.4.2. saskaņošanai - citās valsts institūcijās, kuru intereses (atbilstoši 

Aizsargjoslu likumam un teritorijas plānojumam) skar projekta risinājumi;  

6.4.3. reģistrēšanai - Alsungas novada pašvaldības topogrāfisko datu 

bāzes uzturētājam- SIA “Topo dati”.  

6.5. Projekta lietu izstrādātājs iesniedz apstiprināšanai Alsungas novada domē. 

 7. Projekta sastāvs un prasības projekta noformēšanai.  

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

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 31. - 46. punktiem.  

  



8.# 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem 

D. Kalniņa 

Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” (ar grozījumiem, kas stājas spēkā 14.02.2020.), ir noteikta kārtība, 

kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas 

pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām 

pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto maksas pakalpojumu apmaksu. 

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto 

citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, līdz attiecīgā 

saimnieciskā gada 1. aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši 

izmantot pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta 

pakalpojuma saņēmējam parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā 

izmaksām mēnesī, pievienojot pielikumus, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 
Pielikumos norāda faktisko izglītojamo skaitu, kas attiecīgajā laikaposmā 

izmanto pašvaldības izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus (pievieno izglītojamo 

sarakstu), un pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā 

gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar Ministru kabineta 2016. 

gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu. 
Lai noslēgtu līgumus par izglītības iestāžu sniegtajiem izglītības 

pakalpojumiem, Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema lūdzu apstiprināt 

izdevumus mēnesī: 

1) uz 1 skolēnu Alsungas vidusskolā  Euro 149.74, 

2) uz 1 Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” audzēkni Euro 211.76. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto 

punktu, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12. pantu, Ministru kabineta 2016. 

gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Finanšu un saimnieciskās 

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

12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1.  Apstiprināt sekojošus izdevumus uz 1 izglītības iestādes audzēkni mēnesī  
Alsungas vidusskolā        Euro 149.74 

PII “Miķelītis”                 Euro  211.76 

2. Uzdot Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītājai U. Priedoliņai sagatavot 

un noslēgt līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām, kuru 

teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto Alsungas novada domes Izglītības 

iestāžu sniegtos izglītības pakalpojumus. 



9.#  

Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību  “Kuldīgas novusa klubs”  

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada dome (turpmāk – dome) 21.02.2020. saņēmusi biedrības 

“Kuldīgas novusa klubs” (turpmāk – Biedrība), reģistrācijas Nr. 40008104016, valdes 

priekšsēdētāja Ģirta Bikses iesniegumu ar lūgumu Domei izskatīt sadarbības iespējas 

starp Biedrību un domi, piešķirot Biedrībai bezatlīdzības lietošanā atbilstošas telpas 

novusa spēles treniņiem un sacensību rīkošanai. 

Biedrības piedāvātais sadarbības modelis: 

1. Biedrība rīko dažādus Latvijas mēroga čempionātu posmus – gan 

individuālajā, gan dubultspēļu, gan komandas vērtējumā. Interesentiem 

būtu iespēja bez maksas klātienē pavērot, kā spēlē Latvijas labākie novusa 

spēles meistari. 

2. Ja būtu atsaucība no Alsungas novada un apkārtējo pagastu iedzīvotājiem, 

tad Biedrība rīkotu arī novusa sacensības šīs spēles iesācējiem vai 

amatieriem. Bet spēlētāji, kuri būtu jau gatavi sacensībām ar šīs spēles 

meistariem, varētu  piedalīties Biedrības rīkotajās augstāka līmeņa 

sacensībās, pilnveidojot un attīstot savu meistarību. 

3. Biedrībā ir arī augsta līmeņa spēlētāji, kuri būtu ar mieru dalīties ar savās 

zināšanām, novusa spēles prasmēm, rīkojot novusa spēles treniņus šīs 

spēles cienītājiem no Alsungas un apkārtējiem pagastiem. Interesentiem 

būtu pieejami novusa spēles galdi ar visu aprīkojumu, iespēju robežās – arī 

kijas un ripas, kā arī sniegta informācija un palīdzība augstākā līmeņa 

individuāla novusa spēles inventāra (kiju un ripu) iegādē. 

4. Alsunga kļūtu par vienu no Latvijas novusa spēles centriem un Alsungas 

vārds izskanētu visas Latvijas mērogā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas sesto 

punktu, 14. panta otrās daļas trešo punktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra 

noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. un 4.1. 

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

jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Kuldīgas novusa klubs”, reģistrācijas Nr. 
40008104016, atļaujot izmantot Alsungas kultūras nama telpas novusa 

treniņiem un novusa sacensību organizēšanai. 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes un Biedrības ”Kuldīgas novusa klubs”  

sadarbības līguma projektu.  

3. Noteikt Biedrības regulārajām nodarbībām telpu nomas maksu 1,42 euro 

mēnesī. 



Sadarbības līgums  

Alsungā,       2020.gada __.________ 

 

Alsungas novada dome, vienotais reģistrācijas Nr.90000036596, juridiskā adrese 

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novadā, LV-3306, tās priekšsēdētājas Daigas 

Kalniņas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un 

Alsungas novada pašvaldības Nolikuma pamata,  turpmāk tekstā – Pašvaldība, no 

vienas puses,  

un  

Biedrība “Kuldīgas novusa klubs”, vienotais reģistrācijas numurs 40008104016 

adrese Egļu iela 10, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, tās valdes 

priekšsēdētāja Ģirta Bikses personā, kurš rīkojas uz Biedrības statūtu pamata, 

turpmāk tekstā – Biedrība, no otras puses, abi kopā saukti Līdzēji, noslēdz šo 

līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pašvaldība un Biedrība apņemas sadarboties novusa spēles popularizēšanā.  

1.2. Biedrība apņemas:  

1.2.1. rīkot dažādu Latvijas mēroga čempionātu posmus gan 

individuālajā, gan dubultspēļu, gan komandu vērtējumā, dodot 

interesentiem iespēju bez maksas klātienē vērot sacensību 

norisi; 

1.2.2. organizēt novusa sacensības iesācējiem un amatieriem no 

Alsungas novada un apkārtējiem pagastiem; 

1.2.3. rīkot novusa spēles treniņus Alsungas novada un apkārtējo 

pagastu iedzīvotājiem, nodrošinot novusa galdus ar visu 

aprīkojumu un iespēju robežās arī kijas ripas; 

1.2.4. sniegt interesentiem informāciju un palīdzību augstākā līmeņa 

individuālā novusa spēles inventāra (kiju un ripu) iegādē. 

1.3. Pašvaldība apņemas atbalstīt biedrības vajadzības telpu izmantošanai 

Alsungas kultūras namā novusa spēles treniņu un sacensību rīkošanai, kā 

arī novusa galdu uzglabāšanai.  

 

2. Pušu saistības 

2.1. Pašvaldība apņemas: 

2.1.1.  Atļaut biedrībai piesaistīt finansējumu un realizēt projektus; 

2.1.2. Nodrošināt biedrību ar Alsungas kultūras namā esošajām telpām 

ar nosacījumu, ka divas nedēļas pirms plānotā pasākuma 

biedrības pārstāvis vienojas ar kultūras nama vadītāju par 

datumu; 

2.2.Biedrība apņemas: 

2.2.1. Piesaistīt finansējumu un realizēt projektus, organizējot novusa 

spēles treniņus un sacensības; 

2.2.2. Publiskot visas biedrības aktivitātes, kas saistītas ar novusa 

spēles treniņiem un sacensībām, sniedzot informāciju 

pašvaldībai ievietošanai mājas lapā www.alsunga.lv, 

http://www.alsunga.lv/


pašvaldības sociālo tīklu kontos, kā arī informatīvajā izdevumā 

“Alsungas ziņas”. 

3. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana 

3.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti 

rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4. Strīdu risināšanas kārtība 

4.1. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp 

Līdzējiem Līguma izpildes laikā, Līdzēji risinās savstarpējo pārrunu 

ceļā.  

5. Nepārvarama vara 

5.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju 

neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja 

rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

6. Citi noteikumi 

6.1. Šis līgums ir saistošs Līdzējiem, kā arī visām trešajām personām, kas 

likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

6.2. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 5 (piecus) 

gadus no tā noslēgšanas brīža. Līgums var tikt pagarināts, Līdzējiem par 

to atsevišķi rakstveidā vienojoties. 

6.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no 

kuriem viens glabājas pie Pašvaldības, otrs pie Biedrības. 

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

                                                             

Alsungas novada dome 

Reģ.Nr. 90000036596 

Adrese: Pils  iela 1, Alsunga, 

Alsungas novads, LV-3306 

Priekšsēdētāja 

__________________D. Kalniņa 

Biedrība “Kuldīgas novusa klubs” 

Reģ.Nr. 40008104016 

Adrese : Egļu iela 10, Skrunda, Skrundas 

novads, LV-3326 

Valdes priekšsēdētājs 

______________ Ģ. Bikse 

 

  



10.#  

Par grozījumiem 2018. gada 15. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 

“Pašvaldības materiālie pabalsti Alsungas novadā” 

D.Kalniņa, S. Kreičmane, M. Baumane 

Kuldīgas novadā no 01.01.2020. ir ieviests pabalsts par jaundzimušo 200,00 

eiro apmērā personām, kuras vismaz 6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir bijušas 

deklarētas Kuldīgas novadā. Alsungas novadā noteikts pabalsts 150,00 eiro apmērā 

personām, kuras bijušas deklarētas 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas. Tāpēc 

nepieciešams izvērtēt Alsungas novadā noteiktā pabalsta ietekmi, ņemot vērā 

izmaiņas apkārtējos  novados. 

Ziemassvētku pabalsta mērķis ir atbalstīt sociāli neaizsargātākās ģimenes. 

Tomēr saistošo noteikumu piemērošanas procesā ir konstatētas vairākas nepilnības, 

kas atsevišķos gadījumos neļauj saņemt pabalstu paredzētajām mērķgrupām, tāpēc 

nepieciešams veikt precizējumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta trešo daļu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt 2020. gada 19. marta saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi 2018. 

gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības materiālie pabalsti 

Alsungas novadā”.  

  



                                                                                                                    
  

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 19. martā sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 6#10 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2020. gada 19. martā                                                                                             Nr. 3 

 

Grozījumi 2018. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības 

materiālie pabalsti Alsungas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu 

 

1. Izdarīt 2018. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības 

materiālie pabalsti Alsungas novadā” šādus grozījumu: 

1.1. Aizstāt 2.2. punktā skaitli un vārdus “12 (divpadsmit)” ar skaitli un vārdiem 

“6 (seši)”. 

1.2. Aizstāt 2.3. punktā skaitli “150,00” ar skaitli “200,00”. 

1.3. Aizstāt 2.4. punktā skaitli un vārdus “12 (divpadsmit)” ar skaitli un vārdiem 

“6 (seši)”. 

1.4. Aizstāt 2.5. punktā skaitli un vārdus “12 (divpadsmit)” ar skaitli un vārdiem 

“6 (seši)” un aizstāt skaitli “150,00” ar skaitli “200,00”. 

1.5. Aizstāt 2.6. punktā skaitli “150,00” ar skaitli “200,00”. 

1.6. Aizstāt 2.7. punktā skaitli un vārdus “12 (divpadsmit)” ar skaitli un vārdiem 

“6 (seši)” un aizstāt skaitli “75,00” ar skaitli “100,00”. 

1.7. Izteikt 6.1. punktu šādā redakcijā:  

“6.1. Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt cilvēkam, kurš vismaz 12 

mēnešus ir deklarēts Alsungas novada administratīvajā teritorijā un, kurš 

viens vai kopā ar laulāto: 

6.1.1. audzina trīs vai vairāk bērnus; 

6.1.2. audzina bērnu invalīdu (bērnus invalīdus); 

6.1.3. audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus).” 

1.8. Izteikt 6.3. punktu šādā redakcijā:  

“6.3. Ziemassvētku pabalstu piešķir par katru bērnu, kurš pabalsta 

pieprasīšanas gada 31. decembrī ir nepilngadīgs un kurš ir deklarēts Alsungas 

novadā. Par katru bērnu pabalstu izmaksā tikai vienu reizi.” 

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


1.9. Svītrot 6.4. punktu. 

1.10. Izteikt 6.5. punktu šādā redakcijā:  

“Persona pabalstu pieprasa, iesniedzot iesniegumu un pabalsta saņemšanai 

nepieciešamos dokumentus Alsungas novada domē ne vēlāk kā līdz kalendārā 

gada 30. decembrim.” 

2. Noteikumu 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunkti stājas spēkā 2021. gada 1. 

janvārī. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

  



Saistošo noteikumu  

“Grozījumi 2018. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Pašvaldības 

materiālie pabalsti Alsungas novadā” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz palielināt bērna piedzimšanas 

pabalsta apmēru un samazināt nepieciešamo deklarēšanās 

ilgumu pabalsta saņēmējam, kā arī precizē Ziemassvētku 

pabalsta piešķiršanas nosacījumus. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi tiek piemēroti jau divus gadus, tāpēc bija 

nepieciešams izvērtēt to piemērošanu un mērķa sasniegšanu.  

Izvērtējot tika analizēta citu novadu prakse bērna 

piedzimšanas pabalsta apmēram un piešķiršanas 

nosacījumiem. Tika konstatēts, ka Ziemassvētku pabalsta 

piešķiršanas nosacījumi liedz vairākos gadījumos sniegt 

pabalstu ģimenēm, kuras audzina bērnus invalīdus tieši 

deklarēšanās ilguma nosacījumu abiem vecākiem dēļ, līdz ar 

to ģimenes nesaņem atbalstu, kā tas bija iecerēts, pieņemot 

noteikumus. Izvērtēšanas rezultātā tika konstatēts, ka 

nepieciešams veikt grozījumus bērna piedzimšanas pabalsta 

un Ziemassvētku pabalsta piešķiršanas nosacījumos.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Ņemot vērā dzimušo skaita samazināšanos, bērna 

piedzimšanas pabalsta un Ziemassvētku pabalsta apmēra 

izmaiņas neatstās ietekmi uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Sociālais dienests un 

Dzimtsarakstu nodaļa. To veiktajās administratīvajās 

procedūrās noteikumi neparedz izmaiņas. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

 

  



11.# 

Par Alsungas vidusskolas vidējās izglītības pakāpes klasēm 2020./2021. mācību 

gadā 

D. Kalniņa,  

D. Kalniņa informē par iedzīvotāju sapulces par vidusskolas nākotni 

rezultātiem. Deputāti diskutē par Alsungas vidusskolas vidējās izglītības pakāpes 

klašu grupas (10. – 12. klase) saglabāšanu. 

Alsungas vidusskolā, reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā ar Nr. 4113901196, 

adrese: Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, nav nokomplektēta un 

atvērta 10.klase un 12. klase. 2019./2020. mācību gadā Alsungas vidusskolā 

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu apgūst tikai 5 

izglītojamie 11.klasē. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra 

noteikumu Nr.416 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 

vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” 12.2.apakšpunkta nosacījumiem 

no 2020.gada 1.septembra vidējā izglītībā tiek uzsākta pakāpeniska jaunā mācību 

satura īstenošana, kas vienlaikus paredz vidējās izglītības iestādē izvēles iespējas starp 

vismaz diviem padziļināto kursu komplektiem.  

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 583 

“Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” (stāsies spēkā 01.0.2020.) 4.3. punkta 

nosacījumiem, minimālais skolēnu skaits vidējās izglītības pakāpes klašu grupā, 

atbilstoši kuriem vispārējās izglītības iestādes vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksa tiek finansēta 100 procentu apmērā no 

finansējuma, kas aprēķināms atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs vai normatīvajiem aktiem par 

kārtību, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs, 

ir 33 izglītojamie vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klašu grupā. 

Izglītības likuma 26.panta pirmā daļā paredz, ka izglītības iestādes nosaukumam 

jāatbilst šajā likumā noteikto izglītības pakāpju un veidu nosaukumiem. 

D. Kalniņa informē par sapulces ar Alsungas vidusskolas pedagogiem, sapulces 

ar iedzīvotājiem un 9. klases vecāku sapulces norisi un rezultātiem. D. Kalniņa, 

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

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.02.2020. sēdes deputātu atzinumu, piedāvā 

apspriešanai lēmumprojektu: 

“Uzņemt izglītojamos Alsungas vidusskolas 10. klasē un 2020./2021. mācību gadā 

atvērt 10. klasi, ja tajā būs vismaz viens skolēns.” 

Deputāti izsaka viedokļus, piedalās diskusijā par Alsungas vidusskolas 

nākotni, vai uzņemt skolēnus 2020./2021. mācību gada vidusskolas klasēs. Deputāts 

G. Rozentāls un J. Brūklis izsaka viedokli, ka vēlas redzēt reālus Alsungas 

vidusskolas attīstības plānus un tam sekojošas darbības skolas attīstībai. Andris 

Kaminskis izsaka priekšlikumu atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo aprīļa domes 

komitejas sēdi. 

D. Kalniņa aicina balsot par A. Kaminska izteikto priekšlikumu. 



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

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

Rozentāls, Ilze Bloka 

ar vienu deputāta balsi “Atturas” Daiga Kalniņa 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atlikt jautājuma par izglītojamos uzņemšanu Alsungas vidusskolas 10. klasē 

2020./2021. mācību gadā un 10. klases atvēršanu, ja tajā būs vismaz viens 

skolēns, izskatīšanu uz nākamo sēdi. 

Deputāti Aivars Sokolovskis un Ilze Bloka ierosina diskutēt par priekšlikumu uzdot 

Alsungas vidusskolas direktorei Vigrai Leismanei līdz 2020. gada 6. aprīlim iesniegt 

priekšlikumu Alsungas novada domei izskatīšanai par Alsungas vidusskolas 

pamatskolas posma 1. - 9. klašu iespējamos attīstības virzienus. Deputāti diskutē un 

noformulē priekšlikumu. 

D. Kalniņa aicina balsot par A. Sokolovska un I. Blokas izteikto priekšlikumu. 

Atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

2. Uzdot Alsungas vidusskolas direktorei Vigrai Leismanei līdz 2020. gada 6. 

aprīlim iesniegt priekšlikumu Alsungas novada domei izskatīšanai par Alsungas 

vidusskolas pamatskolas posma 1. - 9. klašu iespējamiem attīstības virzieniem. 

 

A. Sokolovskis ierosina priekšlikumu uzdot Alsungas vidusskolas direktorei Vigrai 

Leismanei līdz 2020. gada 6. aprīlim iesniegt Alsungas novada domei izskatīšanai 

izvērtējumu, kāpēc bērni no Alsungas vidusskolas pamatskolas klasēm iet prom uz 

citām skolām. Deputāti diskutē. 

Atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

3. Uzdot Alsungas vidusskolas direktorei Vigrai Leismanei līdz 2020. gada 6. 

aprīlim iesniegt Alsungas novada domei izskatīšanai izvērtējumu kāpēc bērni no 

Alsungas vidusskolas pamatskolas klasēm iet prom uz citām skolām.  



Ilze Bloka un Jānis Brūklis ierosina diskusijai priekšlikumu uzdot Alsungas 

vidusskolas direktorei Vigrai Leismanei iesniegt līdz 2020. gada 7. aprīlim Alsungas 

novada domei izskatīšanai Alsungas vidusskolas plānu, kā tiks nodrošinātas mācības 

Alsungas vidusskolā pēc jaunā standarta, iekļaujot stundu sarakstu  10. - 12. klasēm, 

nepieciešamos tehnisko un pedagoģiskos resursus un izmaksas. Deputāti diskutē un 

formulē priekšlikumu. 

Atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis 

Brūklis, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Ilze Bloka 

ar 3 deputātu balsīm “Atturas” Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Daiga Kalniņa 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

4. Uzdot Alsungas vidusskolas direktorei Vigrai Leismanei iesniegt līdz 2020. gada 

7. aprīlim Alsungas novada domei izskatīšanai Alsungas vidusskolas plānu, kā 

tiks nodrošinātas mācības Alsungas vidusskolā pēc jaunā standarta, iekļaujot 

stundu sarakstu 10. - 12. klasēm, nepieciešamos tehnisko un pedagoģiskos 

resursus un izmaksas. 

 

12.# 

Par 2020.gada 1.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa 

pārcelšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome izskata Alsungas novada domes priekšsēdētājas Daigas 

Kalniņas priekšlikumu līdz 2020.gada 15.maijam nepiemērot nekustamā īpašuma 

nodokļa nokavējuma naudas aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem 

par 2020.gada 1.ceturksni, kuru maksāšanas termiņš iestājas 31.03.2020. 

Iepazīstoties ar lietas materiāliem tika konstatēts: 

1. Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta 

paziņojumam, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties 

uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās 

daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma 

stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un 

otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. 

panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus, ir 

izsludināta visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija no Ministru 

kabineta lēmuma pieņemšanas brīža 2020.gada 12.martā līdz 2020. gada 14. 

aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par 

ārkārtējās situācijas izsludināšanu".), t.sk. minētais skar pašvaldības kases 

darbību pieņemot maksājumus klātienē. 

2. Lai ierobežotu Covid-19 izplatību Alsungas novada domes izpildirektors 

2020. gada 17. martā izdeva rīkojumu Nr. 2.3.5/6  „Par Finanšu nodaļas darbu 

ārkārtas situācijas laikā”. 

3. Pašvaldības kasē tiek veikti arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. 2020. 

gada 1.ceturkšņa maksāšanas termiņš ir 31.03.2020.  

4. Ir apzināts, ka ne visi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji var samaksāt 

nekustamā īpašuma nodokli attālināti, t.sk., tiem, kuri atgriezušies no Covid-



19 skartajām valstīm vai teritorijām 14 dienas jāveic pašizolēšanās dzīvesvietā 

(mājas karantīna).  

Pamatojoties uz 2020.gada 12.marta Latvijas Republikas Ministru kabineta 

rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, likuma “Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 6. panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 5. pantu 

(privātpersonas tiesību ievērošanas princips - privātpersonas tiesību ievērošanas 

principa jēga ir pēc iespējas sekmēt privātpersonas tiesību ievērošanu tajās situācijās, 

kurās tiesību piemērotājam jāizsver pamatotas šaubas par pareizāko tiesisko 

risinājumu. Privātpersonas tiesību ievērošanas principa procesuālais aspekts uzliek 

pienākumu nodrošināt tādu lietas izskatīšanas procedūru, lai privātpersonas tiesības 

un tiesiskās intereses tiktu aizsargātas visefektīvāk gan izvērtējot lietas apstākļus, gan 

interpretējot tiesību normas),  

 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, 

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

Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nekustamā īpašuma 

nodokļa maksāšanas termiņu par 2020. gada 1.ceturksni uz laiku līdz 

15.05.2020., ja līdz 31.03.2020. nekustamā īpašuma nodokli par 2020. gada 

1.ceturksni nav bijis iespējams veikt Covid-19 ietekmes rezultātā. 

2. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciālisti Santu 

Kreičmani. 

3. Noteikt kontroli par lēmuma izpildi izpilddirektoram Voldemāram 

Dunajevam. 

4. Domes lēmumu nosūtīt SIA „ZZ Dats” NINO Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas uzturētājiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 

 

 
 


