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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 

2021. gada 18. marts                                                      Nr. 5 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem. 

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

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu. 

3. Par Alsungas novada domes 2021. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 

“Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos noteikumos 

Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām””  precizēšanu. 

4. Par zemes nomu. 

5. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Pils iela 10”, Alsungā, Alsungas novadā. 

6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Garais sils”. 

7. Par 2021. gada 18. februāra protokollēmuma Nr. 3#15 “Par reorganizācijas plāna 

konstatējošās daļas apstiprināšanu” precizēšanu. 

8. Par aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Amatu mājas izveide” 

īstenošanai. 

9. Par piemaksām pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem par darbu Covid-19 

pandēmijas apstākļos. 

10. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

11. Par  Alsungas vidusskolas vidējās izglītības pakāpes klasēm 2021./2022. mācību gadā. 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, 

izsoles rezultātu. 

 

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

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis (ierodas pie 1. jautājuma 

izskatīšanas), Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Inārs Bērtulsons, Ainars Macpans, Andris 

Kaminskis, Inga Bredovska. 

Sēdē nav ieradušies deputāti: Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, izpilddirektors Voldemārs 

Dunajevs. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

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

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

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.) (turpmāk – Noteikumi), 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. 

Noteikumu 9. punktā noteikts, kādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā 

gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus iekļauj, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā 

gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē.  

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 apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt sekojošus izdevumus 2021.gadā uz 1 izglītības iestādes audzēkni mēnesī:  

1.1.  Alsungas vidusskolā        Euro 234.03 (aprēķins pielikumā). 

1.2.  PII “Miķelītis”                 Euro  231.94 (aprēķins pielikumā). 

2. Uzdot Alsungas novada Izglītības pārvaldes vadītājai U. Priedoliņai līdz 2021. gada 25. 

martam sagatavot līgumus par savstarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām, kuru teritorijā 

deklarētie iedzīvotāji izmanto Alsungas novada domes Izglītības iestāžu sniegtos 

izglītības pakalpojumus. 
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Alsungas novada dome Pielikums Nr. 1 

Alsungas novada domes 2021. gada 18. marta 

sēdes protokolam Nr.  5#1 

LV90000036596 

  

    
    
 IZDEVUMI PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

"MIĶELĪTIS" UZTURĒŠANAI 2020.GADĀ 

 

 PĒC NAUDAS PLŪSMAS    EURO  

    
Izmaksu 

EKK 
Finansējuma 

avots 

Izdevumu veids Summa 

EUR 

1119 Pašvaldības 

finansējums 

Pedagogu darba samaksa 58424,90 

1119 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējo darbinieku darba samaksa 54645,82 

1147 Pašvaldības 

finansējums 

Piemaksa par papildu darbu 1440,86 

1210 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

27545,68 

1221 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

573,90 

2112 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 

izdevumi 

0,00 

2210 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie sakaru pakalpojumi 810,80 

2221 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par apkuri 13221,25 

2222 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 934,70 

2223 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par elektroenerģiju 4971,54 

2224 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par sauso sadzīves atkritumu 

savākšanu 

562,20 

2229 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 

0,00 

2231 Pašvaldības 

finansējums 

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības 0,00 

2233 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0,00 

2234 Pašvaldības 

finansējums 

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdev. darba ņēmējiem 

91,00 

2235 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 

797,50 

2239 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie ar iest.darb. veicamo 

funkc.nodrošinās.saistītie pakalpojumi 

198,88 

2241 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju un telpu remonts 5645,00 

2243 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apaklpošana 

391,60 
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2244 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju, telpu un teritoriju  uzturēšana 949,34 

2249 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

0,00 

2250 Pašvaldības 

finansējums 

Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi 50,00 

2264 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtu un inventāra īre un noma 121,42 

2311 Pašvaldības 

finansējums 

Biroja preces 545,87 

2312 Pašvaldības 

finansējums 

Inventārs 626,46 

2314 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai 

0,00 

2322 Pašvaldības 

finansējums 

Degviela 0,00 

2341 Pašvaldības 

finansējums 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 154,87 

2350 Pašvaldības 

finansējums 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2194,55 

2363 Pašvaldības 

finansējums 

Ēdināšanas izdevumi 0,00 

2370 Pašvaldības 

finansējums 

Mācību līdzekļi un materiāli 274,87 

2400 Pašvaldības 

finansējums 

Grāmatas un žurnāli 67,89 

5233 Pašvaldības 

finansējums 

Bibliotēku fondi 104,56 

KOPĀ PAŠVALDĪBAS  FINANSĒJUMS  175345,4

6 

Audzēkņu skaits uz 01.01.2021. 63 

Izdevumi uz 1  audzēkni gadā Euro   2783,26 

Izdevumi uz 1 audzēkni mēnesī  Euro 231,94 

 
    
Aprēķinu sagatavoja: Finanšu nodaļas vadītāja  Ausma Mundiciema  

  63351396,26364270  

  ausma.mundiciema@alsunga.lv  

      

mailto:ausma.mundiciema@alsunga.lv
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Alsungas novada dome Pielikums Nr. 2 

Alsungas novada domes 2021. gada 18. marta 

sēdes protokolam Nr.  Nr.  5#1 

LV90000036596 

   

   

 IZDEVUMI ALSUNGAS  VIDUSSKOLAS UZTURĒŠANAI 

2020.GADĀ 

 

 PĒC NAUDAS PLŪSMAS    EURO  

    

EKK Finansējums Izdevumu veids Summa 

Euro 

1119 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējo darbinieku darba samaksa 90452,91 

1147 Pašvaldības 

finansējums 

Piemaksa par papildu darbu 5505,03 

1150 Pašvaldības 

finansējums 

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regul. dok.pamata 

0,00 

1210 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

23233,91 

1221 Pašvaldības 

finansējums 

Darba devēja sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 

736,71 

1228 Pašvaldības 

finansējums 

DD sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 

neapliek ar nodokli 

0,00 

2111 Pašvaldības 

finansējums 

Dienas nauda 0,00 

2112 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie komandējumu un dienesta braucienu 

izdevumi 

23,17 

2219 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie sakaru pakalpojumi 1329,40 

2221 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par apkuri 27371,22 

2222 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 1477,26 

2223 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par elektroenerģiju 10221,00 

2224 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par sauso sadzīves atkritumu savākšanu 928,93 

2229 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 

0,00 

2231 Pašvaldības 

finansējums 

Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un 

semināru organizēšana 

0,00 

2233 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par transporta pakalpojumiem 0,00 

2234 Pašvaldības 

finansējums 

Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdev. darba ņēmējiem 

560,00 

2235 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 

681,55 

2239 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie ar iest.darb. veicamo 

funkc.nodrošinās.saistītie pakalpojumi 

121,17 

2241 Pašvaldības Ēku, būvju un telpu remonts 24201,87 
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finansējums 

2242 Pašvaldības 

finansējums 

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0,00 

2243 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apaklpošana 

1930,67 

2244 Pašvaldības 

finansējums 

Ēku, būvju, telpu un teritoriju  uzturēšana 1289,00 

2249 Pašvaldības 

finansējums 

Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 

43501,79 

2250 Pašvaldības 

finansējums 

Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi 1609,24 

2264 Pašvaldības 

finansējums 

Iekārtu un inventāra īre un noma 473,69 

2311 Pašvaldības 

finansējums 

Biroja preces 1377,07 

2312 Pašvaldības 

finansējums 

Inventārs 9438,18 

2314 Pašvaldības 

finansējums 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai  

0,00 

2322 Pašvaldības 

finansējums 

Degviela 0,00 

2341 Pašvaldības 

finansējums 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 349,44 

2350 Pašvaldības 

finansējums 

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 5442,29 

2363 Pašvaldības 

finansējums 

Pašvaldības ēdināšanas izdevumi 1.-4.klašu 

skolēniem, kuri klātienē apgūst izglītības 

programmas 

6128,32 

2370 Pašvaldības 

finansējums 

Mācību līdzekļi un materiāli 4455,58 

2400 Pašvaldības 

finansējums 

Grāmatas un žurnāli 177,59 

5233 Pašvaldības 

finansējums 

Bibliotēku fondi 963,21 

KOPĀ  PAŠVALDĪBAS  FINANSĒJUMS 263980,2

0 

Skolēnu skaits uz 01.01.2021 94 

Izdevumi uz 1 skolēnu gadā  Euro 2808,30 

Izdevumi uz 1 skolēnu mēnesī  Euro 234,03 

    
    
Aprēķinu sagatavoja Finanšu nodaļas vadītāja   Ausma Mundiciema  

  63351396,26364270  

  ausma.mundiciema@alsunga.lv  

 

  

mailto:ausma.mundiciema@alsunga.lv
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2.# 

Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta 

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

dota iespēja pašvaldībām bez pašvaldības līdzfinansējuma izsludināt atklātu projektu 

konkursu jauniešu organizācijām “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos”. Alsungas novadam piešķirti 4600,00 eiro viena projekta 

atbalstīšanai. 

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

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

“Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvu un intervences 

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

par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

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

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikumā – nolikums un tā pielikums). 

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

2.1. Komisijas vadītāja Alsungas novada domes deputāte Ilze Bloka, 

2.2. Komisijas locekle Alsungas vidusskolas direktore Undīne Priedoliņa, 

2.3. Komisijas locekle un sekretāre Alsungas novada projektu vadītāja Agnese Jonele. 

 

3.# 

Par Alsungas novada domes 2021. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 3 

“Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 

6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām””  precizēšanu 

D. Kalniņa 

Alsungas novada domē 25.02.2021. saņemta VARAM vēstule Nr.1-18/1913, kurā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izvērtējusi Alsungas novada domes 

2021.gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi 2017. gada 24. augusta 

Alsungas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada 

pašvaldības nodevām””  un ir pieņēmusi tos zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs 

atzinums). 

Vienlaicīgi lūgts novērst sekojošas neprecizitātes, kas konstatētas saistošajos 

noteikumos - saistošo noteikumu 4. punktu izteikt šādā redakcijā: “Alsungas novadā 

deklarētām fiziskām personām un saimniecisko darbību reģistrētām juridiskām personām, šo 

noteikumu 3.3. punktā noteiktai tirdzniecības nodevai piemērojams atvieglojums 70% 

apmērā.” 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. 

noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

9. un 16.
1
 punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

ar 1 deputāta balsi “Atturas” Aivars Sokolovskis 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Precizēt Alsungas novada domes 2021.gada 18. februāra saistošos noteikumus Nr. 3 

“Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 

6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām””, izsakot saistošo noteikumu 4. 

punktu šādā redakcijā: “Alsungas novadā deklarētām fiziskām personām un saimniecisko 

darbību reģistrējušām juridiskām personām, šo noteikumu 3.3. punktā noteiktai 

tirdzniecības nodevai piemērojams atvieglojums 70% apmērā.” 

2. Apstiprināt precizētos Alsungas novada domes 2021.gada 18. februāra saistošos 

noteikumus Nr. 3 “Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām””. 
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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 

2021. gada 18. februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 3#14) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes 

2021. gada 18.marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 5#3) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

2021. gada 18.februārī        Nr. 3 

 

 

Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 15.punktu, 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu  

un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480  

"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"  

9. un 16.
1
 punktu 

 

Veikt sekojošus grozījumus 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām”: 

1. Svītrot 3.2. punktā vārdus “un tirdzniecība gadatirgos”. 

2. Papildināt ar 3.3.punktu: 

3.3. Tirdzniecība gadatirgos un citos organizētos tirgos ar 

pašvaldības līdzdalību (tai skaitā, Miķeļa tirgū un 

Suitu tirgū)  

 

10,00 

 

3. Svītrot 7.3. punktā vārdus “un tirdzniecības gadatirgos”. 

4. Papildināt noteikumus ar 7.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“7.
1
 Alsungas novadā deklarētām fiziskām personām un saimniecisko darbību reģistrējušām 

juridiskām personām, šo noteikumu 3.3. punktā noteiktai tirdzniecības nodevai piemērojams 

atvieglojums 70% apmērā.” 

 

Domes priekšsēdētāja       D. Kalniņa 

 

 

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


10 

Alsungas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 

“Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 

6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošo noteikumu 

Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 3. punkts 

nosaka tirdzniecības nodevu par ielu tirdzniecību un tirdzniecību 

gadatirgos. Noteikumi pieņemti laikā, kad vēl netika organizēts Suitu 

tirgus. Ņemot vērā pašvaldības ieguldījumu, līdzdarbojoties Suitu tigus 

organizēšanā, kā arī Miķeļa tirgus organizēšanā, nepieciešams 

pārskatīt tirdzniecības nodevas apmēru, kas būtu samērīga ar 

pašvaldības izdevumiem tirgus organizēšanā un tirdzniecības 

dalībnieku ieņēmumiem . 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka tirdzniecības nodevu par  10,00 eiro apmērā un 

daļēju atbrīvojumu no šīs tirdzniecības nodevas, paredzot Alsungas 

novadā reģistrētām fiziskām un juridiskām personām daļēju atlaidi, 

nosakot šai tirgotāju grupai tirdzniecības nodevu 3,00 eiro apmērā par 

tirdzniecību tirgos, kas tiek rganizēti ar pašvaldības līdzdalību. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Plānotie ieņēmumi no tirdzniecības nodevām par tirdzniecību 

pašvaldības organizētos tirgos ir 5200 eiro gadā, kas būtu līdzvērtīgi 

pašvaldības izdevumiem. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sociāli ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Tirdzniecības nodevas palielināšana veido taisnīgu uzņēmējdarbības 

vidi, neradot priekšrocības ielu tirdzniecības dalībniekiem attiecībā 

pret uzņēmējiem, kas uztur savas tirdzniecības telpas, vienlaikus dodot 

iespēju pašvaldībai organizēti popularizēt Alsungas novada uzņēmēju 

ražojumus un piesaistot uzņēmējiem klientus no Latvijas. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neradīs izmaiņas administratīvajās procedūrās. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alsungas novada informatīvajā 

izdevumā “Alsungas ziņas” un Alsungas novada pašvaldības 

mājaslapā www.alsunga.lv  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notika konsultācijas un darba grupas sanāksmes ar Viedā ciema 

iniciatīvas grupu, kas sadarbojas ar pašvaldību tirgu organizēšanā un 

kurā pārstāvēti gan uzņēmēju, kuri ir tirdzniecības dalībnieki, gan 

nevalstiskās organizācijas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          D.Kalniņa 

 

http://www.alsunga.lv/
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4.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

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

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, Alsungas novada domes 

2017. gada 21.decembra iekšējiem noteikumiem, Alsungas novada domes 2017. gada 16. 

novembra saistošo noteikumiem Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas 

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

Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (26.02.2021., Nr. 2.1.17/30), [..], personas kods [..], 

dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (25.02.2021., Nr. 2.1.17/27) un, [..], 

personas kods [..], dzīvojoša [..], Almāle, Alsungas novads, iesniegumu (16.02.2021., 

Nr.2.1.17/24), Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ar 01.04.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabaliem “Palīgsaimniecības” 

ar kadastra apzīmējumu 62420040146 - 0.3 ha un 62420080400 - 0.3 ha (mazdārziņa 

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

bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

2. Ar 01.04.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu “Kalnbirzes B” ar 

kadastra apzīmējumu 62420080524 - 0.055 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot 

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

4.00 gadā (bez PVN). 

3. Ar 01.04.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojošs [..], Almāle, Alsungas novads, par zemes gabalu “Pie Ima” ar kadastra 

apzīmējumu 62420090314 - 0.06 ha un ”Pie upes” ar kadastra apzīmējumu 

62420090360 - 0.1 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā 

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

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

komisijas lēmuma saņemšanas. 

5.# 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Pils iela 10”, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē 2021. gada 26. februārī (reģ.Nr. 2.1.17/31) saņemts [..], 

deklarētā dzīvesvieta “[..]”, Alsungas novads, iesniegums ar lūgumu noslēgt telpu nomas 

līgumu Pils iela 10, Alsungā, ģimenes ārsta prakses vajadzībām. 

Alsungas novada pašvaldība ar [..] 2018. gada 26. aprīlī bija noslēgusi Nedzīvojamo 

telpu nomas līgumu par nedzīvojamo telpu nomu 66.27 m
2
 platībā. Līguma darbības termiņš 

beidzas 2020. gada 31. decembrī. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanas likuma 61 .panta pirmā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nomas 

līgumu drīkst slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. Saskaņā ar 2018. gada 20. februāra 

noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1.punktu, nomas 

objektu iznomājot šo noteikumu 4. punktā minētajiem mērķiem, nomas maksa nosakāma 

atbilstoši Ministru kabineta, pašvaldību domes, citas atvasinātas publiskas personas vai 

kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātā nomas pakalpojumu maksas cenrādī 

noteiktajai nomas maksai. 

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

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61 .panta 

pirmo daļu, Latvijas Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, 2018. gada 20. 

februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. punktu, 

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

apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Noslēgt starp Alsungas novada domi un [..], personas kods [..], nedzīvojamo telpu 

nomas līgumu ģimenes ārsta praksei, nosakot līguma darbības termiņu līdz 2025. gada 

31. decembrim un nomas maksu atbilstoši Alsungas novada domes 2014. gada 20. 

februāra protokollēmuma Nr. 2#18 2.2. apakšpunktam. 

2. Līgumu par nedzīvojamo telpu nomu sagatavot Finanšu nodaļai un parakstīt 

izpilddirektoram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram V. 

Dunajevam. 

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

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

6.# 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu īpašumam “Garais sils” 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Izskata Akciju sabiedrības “”LATVIJAS VALSTS MEŽI”, Reģ.Nr.40003466281, 

juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga iesniegumu (23.02.2021.Nr.2.1.18/190), kurā lūgts 

mainīt zemes gabala “Garais sils ” sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

62420090231, zemes lietošanas mērķi no 0201-Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība uz  0101-Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

  Saskaņā ar Alsungas novada domes teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2009.gada 

22.oktobrī, zemes vienība jau ir ainaviski vērtīgā lauksaimniecības zeme.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

17.7., 18. un 23. punktu un  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Akciju sabiedrības “”LATVIJAS VALSTS 

MEŽI”, iesniegumu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Mainīt Akciju sabiedrībai “”LATVIJAS VALSTS MEŽI” piederošā īpašuma “Garais 

sils” sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 62420090231 zemes 

lietošanas mērķi no 0201 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība uz 0101- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 79.panta kārtībā viena mēneša 

laikā Administratīvajā rajona tiesā Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

7.# 

Par 2021. gada 18. februāra protokollēmuma Nr. 3#15 “Par reorganizācijas plāna 

konstatējošās daļas apstiprināšanu” precizēšanu 

D. Kalniņa 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 671 “Pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju 

robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. punktu, Administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I un II nodaļas 

nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par 

pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. Martam iesniedz tai 

pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. 

gada 1. janvāri. Sagatavojot jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras 

projektu, apvienojamās pašvaldības izvērtē reorganizācijas plāna konstatējumu daļā ietverto 

informāciju. Uzsākot darbu darba grupās tika konstatēts, ka tabulā “II. Eiropas Savienības 

fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti. 2. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un 

tiek turpināta.2. tabula” (faila nosaukums “21_Pielikums Nr_3_II_dala_Tabula_2”) ietverto 

informāciju nepieciešams precizēt, iekļaujot arī tos projektus, kuri nav pašvaldības 

administrācijas pārraudzībā. 

Pamatojoties uz 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību 

institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju 

robežu grozīšanas vai sadalīšanas”, 10.02.2021. Kuldīgas novadā apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijas lēmumu Nr. 1 “Par jaunveidojamā Kuldīgas novadā ietilpstošo pašvaldību 

reorganizācijas plānu konstatējumu daļas formātu”, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  
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Dome nolemj: 

1. Veikt precizējumus 2021. gada 18. februāra protokollēmumā Nr. 3#15 “Par 

reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu”, izsakot tabulu “II. Eiropas 

Savienības fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības projekti. 2. Projekti, kuru 

īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta. 2. tabula” (faila nosaukums “21_Pielikums 

Nr_3_II_dala_Tabula_2”) jaunā redakcijā (pielikumā). 

2. Publicēt lēmumu Alsungas novada pašvalības tīmekļvietnē https://alsunga.lv.  

3. Nosūtīt lēmumu zināšanai Kuldīgas novada domei un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīsītbas minstrijai līdz 2021. gada 22. martam. 

 

8.# 

Par aizņēmumu pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Amatu mājas izveide” 

īstenošanai 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saskaņā ar Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2022.gadam, viens no 

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

mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. 26. uzdevums noteikts “Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru”. Uzdevuma īstenošanai, kā viena no rīcībām (R 3.66) noteikts “Amatu mājas 

izveide”. Šīs rīcības plānotais darbības rezultāts ir “Izveidota un funkcionējoša Amatu māja” 

(109. lpp.). 

Alsungas novada pašvaldības administratīvā teritorija, tāpat kā Kuldīgas novada 

Gudenieku pagasts un Ventspils novada Jūrkalnes pagasts, iekļauta UNESCO Pasaules 

nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, kam ir nepieciešama neatliekama glābšana. Visas 

trīs pašvaldības sadarbojas suitu kultūras glābšanā, tai skaitā sekmējot seno amata prasmju 

saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī ar suitu kultūru saistītu tūrisma pakalpojumu un 

uzņēmējdarbības attīstību. Amatu mājas izveide ir nepieciešama, lai turpinātu veikt 

nepieciešamos suitu kultūras glābšanas darbus un sekmētu atbilstošas vides radīšanu 

uzņēmējdarbības attīstībai, kas saistīta ar suitu kultūras mantojuma popularizēšanu un 

attīstību, pulcējot vienuviet amatniekus, sekmējot to savstarpējo sadarbību un prasmju 

pārmantojamību. 

Lai sasniegtu attīstības programmā noteikto, jau ir uzsākta amatnieku pulcēšana ēkā 

Skolas iela 11A. Šajās telpās darbojas keramikas pulciņš, biedrība “Suitu amatnieki”, Natālija 

Rutule (izgatavo kosmētiku), Etniskās kultūras centra “Suiti” austuve un Suitu ķēķis. 

Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā izvietotas 

ekspozīcijas par senajiem apģērbiem, suitu virtuves iekārtojumu un izmantotajiem 

darbarīkiem. Līdz šim ir nomainīti logi (21270,74 EUR) un apkures sistēma (9716,76 EUR), 

kas ļauj samazināt ēkas uzturēšanas izmaksas. Lai turpinātu ēkas 2. stāva labiekārtošanu 

Amatu mājas izveidei, nepieciešams veikt bojāto siju un jumta remontu. Ir izstrādāts un 

Būvvaldē apstiprināts projekts (4658,50 EUR), kā arī investīciju projekts iekļauts Alsungas 

novada pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā (29. punkts 116. lpp.) un 

izsludināts iepirkums. Iekštelpu remontam (ārsienu siltināšana, elektroinstalācijas 

pārvilkšana, kosmētiskais remonts) ir sagatavota kontroltāme un tiek gatavoti iepirkuma 

dokumenti. 

Amatu mājas izveide nepalielinās ēkas līdzšinējās uzturēšanas izmaksas, bet ļaus veikt 

likuma “Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 5) punktā noteikto pašvaldības funkciju 

“rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību” un 10) punktā noteikto funkciju “sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”.  

https://alsunga.lv/
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Likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta (3) daļas 5) punkts nosaka, ka 

valsts budžetā paredzēti līdzekļi aizņēmumi pašvaldībām - katras pašvaldības vienam 

noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas 

investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā un ar 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta 

atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai. Šo aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības 

budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu šā panta otrajā daļā un trešās daļas 1., 2. un 4. 

punktā minētajos investīciju projektos. 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta (3) daļas 5) 

punktu, Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2022.gadam, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. Punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 400000,00 eiro (četri simti tūkstoši euro 00 centi) 

apmērā uz 30 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu uz 3 gadiem pašvaldības 

prioritāram investīciju projektam “Amatu mājas izveide” ar mainīgo procentu likmi ar 

likmes maiņu 1 (vienu) reizi gadā. 

2. Aizņēmumu atmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Nosūtīt lēmumu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijai. 

4. Pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums, 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai par 

projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai. 

 

9.# 

Par piemaksām pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem par darbu Covid-19 

pandēmijas apstākļos 

D. Kalniņa, A. Lipsne 

Ar Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojums Nr. 56 “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir pieškirts 

3894,00 EUR, ieskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus, pēc 

sekojoša aprēķina: 

Nr.p.k. Amats 

Piešķirtais valsts Finansējums 

Kopā Piemaksa VSAOI 

1 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

2 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

3 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

4 Logopēds 136,50 110,45 26,06 

5 Sporta skolotājs 90,00 72,82 17,18 
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6 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

7 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

8 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

9 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

10 Pirmsskolas izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 

11 Vadītāja 300,00 242,74 57,26 

  Mūzikas skolotāja 52,50 42,48 10,02 

  PEDAGOGI KOPĀ 2619,00 2119,13 499,88 

12 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 

13 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 

14 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 

15 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 

16 Skolotāja palīgs 75,00 60,68 14,31 

  Skolotāju palīgi kopā 1275,000 1031,640 243,350 

  PAVISAM KOPĀ 3894,00 3150,77 743,23 

 

Alsungas novadā vēsturiski izveidojies, ka pirmsskolas pedagogiem netiek 

nodrošināta pilna slodze, tāpēc viņiem nav iespējams saņemt plašsaziņas līdzekļos plaši 

atspoguļoto informāciju, ka katrs pedagogs saņems 300 EUR piemaksu, kas pedagogos rada 

neapmierinātību, jo viņi bija cerējuši saņemt tieši šādu summu. Lai piešķirtu pedagogiem, 

kuri strādā grupā pamatdarbā (katrā grupā 2 pedagogi) piemaksu 300 EUR, nepieciešami 

papildus 373,50 EUR: 

 

Nr.p.k. Amats 

Piešķirtais valsts Finansējums 

Pašvaldības 

finansējums     

Kopā Piemaksa VSAOI Kopā Piemaksa VSAOI 

1 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

2 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

3 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

4 Logopēds 136,50 110,45 26,06 13,50 10,92 2,58 

5 Sporta skolotājs 90,00 72,82 17,18 0,00 0 0 

6 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

7 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

8 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

9 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

10 

Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 255,00 206,33 48,67 45,00 36,41 8,59 

11 Vadītāja 300,00 242,74 57,26 0,00 0 0 

  Mūzikas skolotāja 52,50 42,48 10,02 0,00 0 0 

  PEDAGOGI KOPĀ 2619,00 2119,13 499,88 373,50 302,20 71,30 
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12 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 0,00 0 0 

13 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 0,00 0 0 

14 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 0,00 0 0 

15 Skolotāja palīgs 300,00 242,74 57,26 0,00 0 0 

16 Skolotāja palīgs 75,00 60,68 14,31 0,00 0 0 

  

Skolotāju palīgi 

kopā 1275,000 1031,640 243,350 0,000 0,000 0,000 

  PAVISAM KOPĀ 3894,00 3150,77 743,23 373,50 302,20 71,30 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2) punktu, Finanšu 

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

komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Piešķirt papildus 373,50 eiro no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piemaksas 

45,00 eiro apmērā izmaksai Alsungas pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” 8 

(astoņiem) pirmsskolas izglītības skolotājiem un logopēdam 13,50 eiro apmērā par 

darbu darbu Covid-19 pandēmijas laikā paaugstināta riska un stresa apstākļos. 

 

10.# 

Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

D. Kalniņa 

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisija (03.03.2021., sēdes protokols Nr. 1) 

iesaka Alsungas novada domei slēgt īres līgumus ar dzīvokļu rindā uzņemtajiem 

iedzīvotājiem par dzīvokļu īri. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās 

daļas 3. punktu un Dzīvokļu komisijas ieteikumu (06.10.2020., sēdes protokols Nr. 3), likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 4. panta pirmo daļu, 5. pantu un 

14.panta pirmās daļas 5) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Raiņa iela 1-2, Alsungas 

novadā, īri. 

2. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Almale 7-2, Almālē, Alsungas 

novadā, īri. 
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3. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Skolas ielā 11 (Alsungas 

vidusskolā), Alsungā, Alsungas novadā, īri. 

 

11.# 

Par Alsungas vidusskolas vidējās izglītības pakāpes klasēm 2021./2022. mācību gadā 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 17 “Par pedagogu 

darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 

31. decembrim”, Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumus Nr. 416 “Noteikumi 

par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 

paraugiem”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 447 “Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2018. gada 11. 

septembra noteikumus Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, pamatojoties uz 

Alsungas vidusskolas attīstības plānu 2019. – 2021. gadam, likuma “Par pašvaldībām” 15. 

panta pirmās daļas 4. punktu un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atvērt 2021./2022. mācību gadā Alsungas vidusskolas 10. klasi, ja līdz 2020. gada 26. 

jūlijam mācībām Alsungas vidusskolas 10. klasē pieteikušies vismaz 10 skolēni. 

2. Apstiprināt Alsungas vidusskolā šādus padziļināto mācību priekšmetu komplektus: 

2.1. Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Sociālās zinātnes II (piemēroti skolēniem, kurus interesē 

studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, 

lauksaimniecībā un plānotās nākotnes profesijas ir, piemēram, vides zinātnieks, 

pilsētplānotājs, mežzinis, lauksaimnieks, biologs, ģeogrāfs u.c.). 

2.2. Latviešu valoda un literatūra II, Bioloģija II, Sociālās zinātnes II (piemēroti 

skolēniem, kurus interesē pedagoģija, sociālais darbs, aprūpe, darbs ar cilvēkiem un 

plānotās nākotnes profesijas ir, piemēram, skolotājs, psihologs, sociālās aprūpes 

darbinieks, biologs, valodnieks u.c.). 

 

 

12.# 

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

izsoles rezultātu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

 2021. gada 21. janvāra Alsungas novada domes sēdē tika nolemts (protokollēmums 

Nr. 1#19) pārdot nekustamo īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar 

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

62420090359, un uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420090243001 otrajā 
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izsolē par nosacīto cenu 2200.00 EUR ar augšupejošu soli. Uz 2021. gada 3. martā paredzēto 

izsoli neviens pretendents nepieteicās.  

 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu, 

11.panta pirmo daļu, 32.panta pirmo daļas, kā arī, ievērojot izsoles noteikumu 

6.1.apakšpunktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 11.03.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atzīt par nenotikušu izsoli nekustamam īpašumam “Almāles veikals”, Almāle, 

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

apzīmējumu 62420090359, un uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 

62420090243001.  

2. Pārdot nekustamo īpašumu “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

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

un uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420090243001 trešajā izsolē par 

nosacīto cenu 1800.00 EUR ar augšupejošu soli.  

3. Noteikt trešās izsoles soli – 100 EUR, līdz izsolei iemaksājamo nodrošinājumu 10% 

(desmit procentu) apmērā no nosacītās cenas un reģistrācijas maksu 15 EUR, un 

izsoles laiku 2021.gada 30.aprīlis plkst.14.00 Alsungas novada domē, sanāksmju zālē 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā. 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus un uzdot mekustamā īpašuma speciālistei S. 

Kreičmanei organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, un izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Alsungas novada 

domē. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veic Alsungas novada domes izpildirektors V.Dunajevs. 
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Alsungas novada nekustamā īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas 

novads, ar kadastra Nr.62420090363 , 

  IZSOLES NOTEIKUMI 

1. Vispārīgie noteikumi 

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

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

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

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

domes 2020.gada  19.novembra  lēmumā. 

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

komisija. 

1.3. Izsole notiek Pils iela 1, Alsungā Alsungas novadā novads, Alsungas novada domes  2021.gada 

30.aprīlis   plkst. 14
00

.  

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi 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 180.00 (viens 

simts astoņdesmit  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 2021.gada 

29.aprīlis. 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 “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra 

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

atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420090243001. 

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Alsungas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.100000606223 

ar 2020.gada 27.oktobrī lēmumu (žurnāla Nr.300005225615) uz Alsungas novada pašvaldības, 

nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596, vārda.  

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

tālruni 27813338. 

http://www.alsunga.lv/
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3. Izsoles priekšnoteikumi 

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

Vēstnesis”. 

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

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

izpildījuši šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā. 

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

2021.gada 29.aprīlim 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: 
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3.6.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus; 

3.6.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

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

(Pielikums Nr.3). 

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

personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 

4. Izsoles norise 

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

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

Nr.4). 

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

īpašuma nosacītā cena tiek pārsolīta vismaz par vienu soli.  

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

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

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

nauda netiek atmaksāta. 

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

naudu. 

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

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

uzrādīšanas un iesniegšanas. 

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

šajā izsolē, un viņam tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

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

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

kārtas numuram. 

4.9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

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

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

iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

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

izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

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

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

pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

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

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

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

       Izsoles solis:100 EUR ( viens simts eiro). 



23 

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 180.00 (viens simts astoņdesmit 

euro, 00 centi) 

4.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

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

sola vairāk?” 

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

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

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

cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena, nekustamais īpašums ir 

pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā 

cena tiek ierakstīta protokolā. 

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

apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo nosolīto cenu. 

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

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

cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

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

apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc 

komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta 

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

ieraksts protokolā, un izsole nekavējoties tiek atkārtota. Ja palicis tikai viens dalībnieks, 

komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.2.punktam. 

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

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

cena un samaksas kārtība (Pielikums Nr.5). 

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

30 (trīsdesmit) dienu laikā.  

5. Samaksas kārtība 

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

jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2021.gada 15.maijam ar pārskaitījumu, izziņā 

norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā norēķinu kontā. 

5.2. Ja nosolītājs līdz 2021.gada 15.maijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības 

piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu izsoles dalībniekam, kurš nosolītāja, 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. 
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6. Nenotikusi izsole 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

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

neierodas; 

6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

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

izsolē; 

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

noteiktajā laikā nav samaksājuši nosolīto nekustamā īpašuma cenu. 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

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

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

5.1.punktā noteikto maksājumu  nokārtošanas. 

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

(Pielikums Nr.6). 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

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

darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas. 

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

sūdzības izskatīšanas laiku. 

 

Domes priekšsēdētāja        D.Kalniņa 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.1 

 

Alsungas novada dome 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 

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

Kārta 

numurs 

Vārds Uzvārds/ 

nosaukums 

Personas 

kods/ 

reģistrācijas 

numurs 

Dzīves vietas 

adrese/ juridiskā 

adrese 

Atzīme par 

iesniegtajiem 

dokumentiem 

Paraksts par 

reģistrācijas 

apliecības 

saņemšanu 
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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 180.00 (viens simts astoņdesmit euro, 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura 

notiks Alsungas novada pašvaldības  telpās 2021.gada 29.aprīlis plkst.16.00 un kurā tiks izsolīts 

nekustamais īpašums  “Almāles veikals”, Almāle, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62420090363. 

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) 

EUR 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi). 

 

Apliecība izdota 2021.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 - 2021.gada 30.aprīlis, plkst.14.00, Alsungas novada domes telpās, Pils  iela 1, 

Alsungā, Alsungas novadā. 

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

novads, ar kadastra Nr.62420090363 

Izsolāmās nekustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi 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 - 2021.gada 30.aprīlī, plkst.14.00, Alsungas novada domes telpās, Pils iela 1, 

Alsungā , Alsungas novadā. 

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

novads, ar kadastra Nr.62420090363 

Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 1800.00 EUR (viens tūkstotis astoņi  divi 

simti   euro, 00 centi). 

Līdz laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis ” publicētajā sludinājumā norādītajam laikam 29.04.2021 

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

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

izsoles noteikumiem. 

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

Iemaksāts nodrošinājums EUR 180.00  (viens simts astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā. 

Pircējam līdz 2021.gada 15.maijam 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 2021.gada __________________ 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs:     ________________   

 Komisijas locekļi: 

_______________________  

 

  



29 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.5 

Alsungas novada dome. 

 

IZZIŅA 

norēķinam par izsolē iegūto objektu 

___________personas kods ____________, deklarētā dzīves vieta _________________, izsolē, kas 

notika 2021.gada 30.aprīlis, plkst.14.00, ieguva nekustamo  īpašuma “Almāles veikals”, Almāle, 

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

(________________________ ) . 

Iemaksāts nodrošinājums EUR  180.00 (viens simts astoņdesmit  euro, 00 centi)  apmērā. 

 

Līdz 2021.gada 15.maijam 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: ____________  

 

 

  



30 

Izsoles noteikumu pielikums Nr.6 

Alsungas novada dome. 

 

Pirkuma līgums 

                                              2021. gada _______ 

 

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

Alsunga, Alsungas novads ” Daigas Kalniņas personā, kurš rīkojas uz Alsungas novada 

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

______________________________________________un turpmāk saukts - PIRCĒJS, no 

otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – LĪDZĒJI, pamatojoties uz 2021.gada ……. izsoles 

rezultātiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

1. 

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

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

veikals”, Almāle, Alsungas novads. 

2. 

Nekustamais īpašums pieder PĀRDEVĒJAM un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 

nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas, Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījuma 

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

novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596 

3. 

PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM ir labi zināms nekustamā īpašuma pašreizējais stāvoklis. 

PUSES nākotnē atsakās izvirzīt jebkura veida savstarpējas pretenzijas šajā sakarā. 

4. 

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

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

Pirkuma cenas daļu EUR ___________ ( __________________________) apmērā PIRCĒJS 

ir samaksājis PĀRDEVĒJAM līdz šī līguma parakstīšanas brīdim. 

Pirkuma cenas atlikusī daļa EUR__________  (__________) apmērā tiks samaksāta 

Pārdevējam, ieskaitot to Alsungas novada dome ”  Reģ. Nr. 90000036569, norēķinu kontā Nr. 

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

PIRCĒJA īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiek nostiprinātas Zemesgrāmatu nodaļā 

pēc šī līguma parakstīšanas. 
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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. 

LĪDZĒJU intereses visās valsts un pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs jautājumā 

par nekustamā īpašuma reģistrāciju un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz PIRCĒJA vārda 

vien personīgi pārstāvēs un visus nepieciešamos dokumentus parakstīs PIRCĒJS. 

8. 

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

īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, maksā PIRCĒJS. 

9. 

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

vienošanās nav iespējama, strīdi tiek risināti Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

10. 

Šim līgumam pievienoti sekojoši dokumenti: 

1) Zemesgrāmatu apliecības kopija; 

2) Zemes robežu plāna kopija; 

11. 

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

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

PĀRDEVĒJS:  

PIRCĒJS:   
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Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

________________________________I. Bredovska 

 

 

 

 


