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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 
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Sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 18. jūnijs                                                      Nr. 14 

Darba kārtībā: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas atlikšanu [..]. 

2. Par Alsungas novada domes atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Diļļu pļavas” 

dabas aizsardzības plānu. 

3. Par Alsungas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu un bāriņtiesas locekļu 

ievēlēšanas termiņu grozīšanu. 

4. Par Alsungas novada domes 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

5. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu. 

6. Par nekustamā īpašuma “Kuršu iela 10”, Alsunga Alsungas novadā, nodošanu 

atsavināšanai. 

7. Par zemes nomu. 

8. Par kopstrādes telpas izveidošanu Alsungas bibliotēkā. 

9. Par tirgus organizēšanu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. 

10. Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.05.2020. domes sēdes protokollēmumā 

Nr. 13#11 “Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu”. 

11. Par grozījumiem Alsungas novada domes 2019. gada 18. jūlija sēdes protokollēmumā 

Nr. 10#5 “Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu”. 

12. Par ūdens cenrāža apstiprināšanu. 

13. Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu. 

14. Par ziedojumu Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai pieņemšanu. 

 

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

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

Andris Kaminskis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls (ierodas pēc 1. jautājuma 

izskatīšanas). 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Ainars Macpans. 

Sēdē piedalās: nekustamo īpašumu speciāliste Santa Kreičmane, komunālā iecirkņa vadītājs 

Kristaps Ansons, bāriņtiesas vadītāja Dina Kaminska. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas atlikšanu [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane, V. Ķine 

2020. gada 7. aprīlī Alsungas novada domē tika reģistrēts [..], dzīvo “[..]”, Ēdoles 

pagastā, Kuldīgas novadā, iesniegums ar lūgumu rast iespēju atļaut nekustamā īpašuma 

nodokļa samaksu atlikt līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 Lūgums bija pamatots ar to, ka, sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatīšanos, valstī ir noteikts 

ārkārtas stāvoklis un ka saimniecības vienīgie ienākumi ir graudu pārdošana, kas notiek tikai 

kalendārā gada beigās, un atbalsta subsīdijas, kas tiek izmaksātas tikai nākamā gada sākumā. 

Iesniegumā nav norādīts, par kādu nekustamo īpašumu [..] vēlas pagarināt nekustamā īpašuma 

nodokļu samaksas termiņu. 

 Alsungas novada domes priekšsēdētāja D. Kalniņa nosūtīja atbildes vēstuli, kurā 

norādīja, ka ar lūgumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļu samaksas termiņu [..] Alsungas 

novada dome ir vērsies jau vairākus gadus, kā pamatu maksājumu termiņu pagarinājumiem 

minot dažādus iemeslus. Vēstulē tika atgādināts, ka [..] lūdza pagarināt nekustamā īpašuma 

nodokli arī par 2019. gadu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņa pagarinājums tika 

piešķirts, taču [..] savus maksājumus neveica maksājumu termiņa pagarinājumā noteiktajos 

datumos, un nodokļu maksājumu parādus par 2019.gadu samaksāja tikai 2020.gada 20. martā, 

kad jau līdz 31.martam bija jāveic nekustamā īpašuma nodokļu maksājums par 2020.gada 

pirmo ceturksni. 

 Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (1) daļas pirmo punktu, 

ja nekustamā īpašuma nodokļu maksātājs pamatotu iemeslu dēļ nevar savlaicīgi samaksāt 

nodokli, nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā 

15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās, bet [..] ar šādu iesniegumu pie nodokļu 

administrācijas likumā noteiktajā termiņā nav griezies. 

 2020.gada 19.martā Alsungas novada dome pieņēma lēmumu Nr. 6/12 “Par 2020.gada 

1.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņa pārcelšanu”, kur tika nolemts 

pagarināt nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas 

termiņu par 2020. gada 1. ceturksni uz laiku līdz 2020. gada 15. maijam, ja līdz 2020. gada 31. 

martam nekustamā īpašuma nodokli nav bijis iespējams veikt Covid-19 ietekmes rezultātā. 

 22.03.2020. stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-10 izplatību”, kur 3. pantā ir noteikts, ka  nodokļu 

maksātājam, kuru skārusi krīze saistībā ar Covid-19 izplatību, ir tiesības pieteikties nodokļu 

samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu 

tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar 

likuma "Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības 

dēļ. 

 Atbildes vēstulē tika norādīts, ka, pretēji Alsungas novada domes lēmumā Nr. 6/12 “Par 

2020. gada 1. ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņa pārcelšanu” 

lemtajam, [..], lūdz pagarināt nekustāmā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu līdz pat 2020. 

gada 31. decembrim, kā nodokļa maksājuma termiņa pagarinājuma iemeslu norādot nevis 

konkrētus apstākļus saistībā ar Covit-19 izplatību, bet gan to, ka maksājumi par graudu ražu 

tiek veikti tikai kārtējā gada beigās, bet subsīdijas izmaksātas tikai nākamā gada sākumā. 

 [..] tika informēts, ka, pamatojoties uz Zemkopības ministrijas datiem, zemniekiem par 

nodotajiem graudiem tiek veikta samaksa vidēji viena mēneša laikā pēc graudu nodošanas, 

tātad - jau ražas novākšanas laikā, un subsīdijas tiek izmaksātas divas reizes gadā - gada 

sākumā un rudenī. 

  Līdz ar to, [..] iesnieguma atruna saistībā ar maksājumiem par nodoto graudu ražu, nav 

uzskatāma par pamatojumu nodokļu maksājuma termiņa atlikšanai līdz gada beigām, jo [..]  

savā iesniegumā pamatojumu ir norādījis apstākļus sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju 



valstī, bet tam nav juridiska pamatojuma saistībai ar konkrēto krīzi, jo ne katrā gadījumā 

Covid-19 izplatību var uzskatīt par apstākli, kas saistības izpildi padarītu neiespējamu. 

 Arī Alsungas novada dome lēmuma Nr. 6/12 “Par 2020.gada 1.ceturkšņa nekustamā 

īpašuma nodokļu maksāšanas termiņa pārcelšanu” noteikumus attiecināja tikai uz tām 

personām, kam, sakarā ar ārkārtas apstākļu iestāšanos, ir radušies apstākļi, kad fiziski nav 

iespējams veikt nodokļu maksājumus - tās ir karantīnā, nav iespējams atgriezties no ārzemēm 

u.c.  

 [..] tika norādīts, ka savu saimniecisko darbību saistībā ar graudu audzēšanu var veikt, 

ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, un ārkārtas apstākļi, sakarā ar Covid -19 vīrusu, 

nevar tikt uzskatīt par šķērsli, kas saistību izpildi par nekustamā īpašuma nodokļu savlaicīgiem 

maksājumiem likumā noteiktajos termiņos padarītu neiespējamu, jo ir jānošķir nepārvaramas 

varas radītie apstākļi no vispārējām saistību izpildes grūtībām, kas, [..] gadījumā, katru gadu 

rodas saimnieciskās darbības rezultātā. 

 Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-10 izplatību” 3.panta (5) punktā ir noteikts, ka nodokļu administrācijai ir 

tiesības atcelt lēmumu nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, ja nodokļu maksātājs neievēro 

likumā par nodokļu samaksas termiņu pagarinājumu noteiktos termiņus un ja neveic kārtējos 

nodokļu maksājumus pilnā apmērā nodokļu likumos noteiktajos termiņos. [..] nodokļu 

maksājumu parādus par 2019. gadu samaksāja tikai 2020. gada 20. martā, kad jau līdz 31. 

martam bija jāveic nekustamā īpašuma nodokļu maksājums par 2020. gada pirmo ceturksni, 

kas netika samaksāts un termiņa pagarinājums šim parādam netika pieprasīts likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” 24. panta (1) daļas pirmā punkta noteiktajā kārtībā. 

 Vēstulē papildus informēja, ka, pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma 

nodokļiem” 9. panta (2) daļas noteikumiem, noteiktā laikā nesamaksātos nodokļus, soda naudu 

vai nokavējuma naudu, saskaņā ar pašvaldības lēmumu, piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši 

likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likuma noteiktajai 

administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. 

 Pamatojoties uz iepriekšminēto, [..] tika dota iespēja nekustamā īpašuma nodokli par 

2020. gada 1. ceturksni samaksāt Alsungas novada domes 2020. gada 19. martā pieņemtā 

lēmuma Nr. 6/12 “Par 2020. gada 1. ceturkšņa nekustāmā īpašuma nodokļu maksāšanas 

termiņa pārcelšanu” noteiktajā termiņa pagarinājumā līdz 2020. gada 15. maijam, bet pārējos 

maksājumus veikt likumā noteiktajos termiņos. 

2020. gada 22. maijā tika saņemta [..] atbilde (parakstīta 18.05.2020.), kurā viņš informē, 

ka domes priekšsēdētājas D. Kalniņas lēmumu pilnībā pārsūdz un lūdz viņa 2020. gada 7. 

aprīļa iesniegumu izskatīt domes sēdē, nevis pieņemt vienpusēji juristes V. Ķines sagatavotu 

lēmumu. [..] informē, ka subsīdijas par 2019. gada no LAD saņēma tikai 2020. gada marta 

mēnesī, līdz ar to nodokļu samaksu nevarēja veikt no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ. 

Pamatojoties uz  likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta (1) daļas pirmo punktu, 

likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 

Covid-19 izplatību” 3.panta (1) daļu un (5) daļas 1) un 2)punktu,  likuma “Par pašvaldībām” 

14. panta otrās sadaļas 4. punktu un  2020. gada 19. martā Alsungas novada dome lēmumu Nr. 

6/12 “Par 2020.gada 1.ceturkšņa nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņa pārcelšanu”, 

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

apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, , Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, 

Ilze Bloka, Inga Bredovska 

 ar 1 deputāta balsi “Atturas” Aivars Sokolovskis 

“Pretī” nav, 



Deputāts Andris Kaminskis un Grigorijs Rozentāls balsojumā nepiedalās, lai izvairītos no 

iespējama interešu konflikta rašanās. 

Dome nolemj: 

Atstāt spēkā Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas 2020. gada 5. maija 

lēmumu par atteikumu atļaut [..], dzīvo “[..]”, Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, nekustamā 

īpašuma nodokļa samaksu atlikt līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 

 

2.# 

Par Alsungas novada domes atzinuma sniegšanu par dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas 

aizsardzības plānu  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome 2020. gada 5. jūnijā saņēma no SIA “Enviroprojekts” iesniegumu 

Nr. 36/06-20, kurā lūgts sniegt atzinumu par Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā Eiropas 

Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros 

izstrādāto īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības 

plānu. 

Plāna neklātienes publiskā apspriešana notika no 2020. gada 8. maija līdz 22. maijam.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 5. punktu un 27.punktu, Ministru 

kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās 

teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 33.punktu un Finanšu un 

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

komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Sniegt pozitīvu atzinumu par dabas lieguma “Diļļu pļavas” dabas aizsardzības plānu 

2020.-2032.gadam (pielikumā).  

 

 

3.# 

Par Alsungas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu un bāriņtiesas locekļu 

ievēlēšanas termiņu grozīšanu 

D. Kalniņa, D. Kaminska 

Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu, 10.panta 1.un 2.daļu, likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta 8.punktu, 21.panta 26.punktu, “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4. un 

5.punktu, D. Kaminskas iesniegumu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 



“Pretī” nav, 

Deputāts Andris Kaminskis balsojumā nepiedalās, lai izvairītos no iespējama interešu konflikta 

rašanās. 

Dome nolemj:       

1. Par bāriņtiesas priekšsēdētāju no 21.06.2020. līdz 20.06.2025. (uz 5 gadiem) ievēlēt Dinu 

Kaminsku, personas kods [..]. 

2. Veikt grozījumus 2016. gada 25. februāra Alsungas novada domes sēdes protokolā 

Nr.2#14, un izteikt 1. punktu šādā redakcijā:  

“1. Ievēlēt par Alsungas novada bāriņtiesas locekli Vinetu Ķini, personas kods [..], no 

25.02.2016. līdz 24.02.2021.” 

3. Veikt grozījumus 2017. gada 21. decembra Alsungas novada domes sēdes protokolā 

Nr.20#16, un izteikt 1. punktu šādā redakcijā:  

“1. Ievēlēt par Alsungas novada bāriņtiesas locekli Ināru Staņislavčiku, personas kods [..], 

no 21.12.2017. līdz 20.12.2022.” 

4. Veikt grozījumus 2018. gada 16. augusta Alsungas novada domes sēdes protokolā 

Nr.2#14, un izteikt 1. punktu šādā redakcijā:  

“1. Ievēlēt par Alsungas novada bāriņtiesas locekli Santu Ansoni, personas kods [..], no 

16.08. 2018. līdz 15.08.2023.” 

 

 

4.# 

Par Alsungas novada domes 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 “Noteikumi par 

gada publiskajiem pārskatiem”, kas izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 

14. panta trešo daļu, sagatavots Alsungas novada domes publiskais gada pārskats (pielikumā).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 72. pantu, 

Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem 

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

jautājumu apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      
Apstiprināt Alsungas novada domes 2019. gada publisko pārskatu (pielikumā). 

 

 

5.# 

Par nomas maksas atlaides piešķiršanu  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Ar 2020. gada 16. aprīļa Alsungas novada domes sēdes lēmumu Nr. 9#2 “Par nomas 

maksas atlaides piešķiršanu” tika noteikts IK “KAD PLUS” nomas maksas samazinājumu 

35,6% apmērā no 20.04.2014. gada līgumā Nr. 6 noteiktās telpu nomas maksas, sākot no 2020. 



gada 12. marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma 

un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. 

Alsungas novada domē 25.05.2020. saņemts IK “KAD PLUS” iesniegums ar lūgumu 

piešķirt telpu nomas maksas atlaidi 50,43% apmērā no 20.02.2014. gada līguma Nr.6 noteiktās 

nomas maskas par telpu nomu sakarā ar ieņēmumu samazināšanos valstī noteiktās ārkārtas 

situācijas dēļ. Iesniegumā norādīti dati, kas apliecina ieņēmumu no saimnieciskās darbības 

samazinājumu 2020. gada aprīlī par 50,43 %, salīdzinot ar 2019. gada aprīli.  

Alsungas novada domē 05.06.2020. saņemts IK “KAD PLUS” iesniegums ar lūgumu 

piešķirt telpu nomas maksas atlaidi 46,29 % apmērā no 20.02.2014. gada līguma Nr.6 noteiktās 

nomas maskas par telpu nomu sakarā ar ieņēmumu samazināšanos valstī noteiktās ārkārtas 

situācijas dēļ. Iesniegumā norādīti dati, kas apliecina ieņēmumu no saimnieciskās darbības 

samazinājumu 2020. gada maijā par 46,29%, salīdzinot ar 2019. gada maiju. 

Veikta datu pārbaude Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Maksātnespējas reģistrā 

– ziņas par maksātnespējas procesu nav atrastas. Veikta datu pārbaude Valsts ieņēmumu 

dienesta Nodokļu parādnieku reģistrā – izgūta izziņa, ka nodokļu maksātājam nav VID 

administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 1000,00 euro. Saņemta izziņa no 

Alsungas novada domes Finanšu nodaļas, ka nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai 

vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi. 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu, Ministru kabineta 2020. 

gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas 

kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma 

piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. un 4.2. punktu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 11.06.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      

Noteikt IK “KAD PLUS” nomas maksas samazinājumu 50,43% apmērā no 20.04.2014. 

gada līgumā Nr. 6 noteiktās telpu nomas maksas, no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim un 

nomas maksas samazinājumu 46,29% apmērā no 1. maija, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad 

spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. 

 

6.# 

Par nekustamā īpašuma “Kuršu iela 10”, Alsunga Alsungas novadā, nodošanu 

atsavināšanai 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada dome ir saņēmusi [..], personas kods [..] dzīvojoša Vangaži, Inčukalna 

novads, [..], atsavināšanas ierosinājumu 12.05.2020) par nekustamā īpašuma (turpmāk- 

nekustamais īpašums) “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu.  



Zemesgabala platība 0.12 ha, kadastra Nr.62420080072. Uz zemes gabala atrodas –

dzīvojamā māja ar kadastra  Nr. 62420080072001. 

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

atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt  “8) 

persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 

kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi 

tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.”  

Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu” un “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. panta (5) daļas 1) punktu, Zemes reformas 

laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma 1) 

apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai noslēdzami 

zemes nomas līgumi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un 

otro daļu, “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumu” un “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. panta (5) daļas 1) punktu, 2011.gada 1. februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.punkta 

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

jautājumu apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā nekustamo īpašumu “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas 

novads, ar kadastra apzīmējumu Nr. 62420080072 - 0.12 ha platībā uz Alsungas novada 

domes vārda, pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 

un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā” 3. panta (5) daļas 1) punktu. 

2. Nodot atsavināšanai zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 62420080072 - 0.12 ha. 

3. Veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

4. Pieņemt zināšanai, ka [..] ar Alsungas novada domes lēmumu 19.02.2009. pārtrauktas 

lietošanas tiesības. Minēto īpašumu mantojusi meita [..] (mantojuma apliecība 

22.02.2013.) un noslēgusi zemes nomas līgumu. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības 

mantas atsavināšanas likumu, pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā 

likuma 4.panta ceturtās daļas 3. un 8. punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām 

personām  nomas līguma darbības laikā. 

 

7.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu” un Alsungas novada domes 2017. gada 21.decembra 

iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada domes 2017.gada 16.novembra saistošo 

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

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



novads, 25.05.2020. iesniegumu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      

Ar 01.07.2020. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

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

apzīmējumu 62420080400 - 0.1ha  (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% 

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

 

8.# 

Par kopstrādes telpas izveidošanu Alsungas bibliotēkā 

D. Kalniņa, I. Bredovska, J. Vikmane 

Viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Vairāki iedzīvotāji izmanto 

Alsungas novada bibliotēkas telpas un pakalpojumus savas saimnieciskās darbības veikšanai, 

piemēram, WiFi, lasītavas galdu, maksas printēšanas pakalpojumu. Līdz ar to bibliotēka 

veidojas par kopstrādes telpu.  

Ir saņemts Alsungas viedā ciema rīcības grupas, kurā darbojas gan uzņēmēji, gan 

biedrību pārstāvji, gan pašvaldības darbinieki, ierosinājums izveidot bibliotēkā kopstrādes 

telpu. Tādā veidā tiem uzņēmējiem, kuriem ikdienā nav nepieciešams birojs, bet nepieciešama 

vieta pārrunām ar klientu vai arī vieta, kur netraucēti pastrādāt ar datoru, piemēram, rakstot 

uzņēmējdarbības projekta pieteikumu, tiktu radīta iespēja bibliotēku izmantot šādiem 

nolūkiem. Alsungas novada bibliotēkas vadītāja J. Vikmane ir saņēmusi akceptu no Kuldīgas 

galvenās bibliotēkas, ka šāds bibliotēkas izmantojums ir atbalstāms, kā arī ieteikts piedāvāt 

uzņēmējiem iespēju pašiem uzvārīt sev siltu dzērienu, novietojot kopstrādes telpā elektrisko 

tējkannu.  

Sadarbībā ar bibliotēkas vadītāju ir izvēlēta telpa bibliotēkā, kur jau ir galds un interneta 

pieslēgums. Būtu nepieciešams atjaunot sienu krāsojumu, ko Viedā ciema rīcības grupas 

dalībnieki apņemas izdarīt, ja pašvaldība piešķirtu krāsu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, Finanšu un 

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

komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

A. Sokolovskis ierosina lēmuma 2. punktu izteikt šādā redakcijā: 

“2. Piešķirt 100,00 eiro materiālu un inventāra iegādei kopstrādes telpas remontam un 

iekārtošanai, no budžeta rezerves fonda nesadalītiem līdzekļiem.” 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:    

Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 



“2. Piešķirt 100,00 eiro materiālu un inventāra iegādei kopstrādes telpas remontam un 

iekārtošanai, no budžeta rezerves fonda nesadalītiem līdzekļiem.” 

Notiek balsošana par lēmumu kopumā. Atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga 

Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Grigorijs 

Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:    

1. Izveidot Alsungas bibliotēkā kopstrādes telpu. 

2. Piešķirt 100,00 eiro materiālu un inventāra iegādei kopstrādes telpas remontam un 

iekārtošanai, no budžeta rezerves fonda nesadalītiem līdzekļiem. 

3. Uzdot Alsungas bibliotēkas vadītājai J. Vikmanei organizēt kopstrādes telpas izveidošanu, 

izstrādāt un apstiprināt kopstrādes telpas lietošanas noteikumus. 

 

 

9.# 

Par tirgus organizēšanu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 

D. Kalniņa, I. Bredovska 

 

Viena no pašvaldības funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Ir saņemts Alsungas viedā 

ciema rīcības grupas, kurā darbojas gan uzņēmēji, gan biedrību pārstāvji, gan pašvaldības 

darbinieki, ierosinājums organizēt Alsungā pie kultūras nama vasaras sezonā svētdienu 

pēcpusdienās tirdziņu, kurā Alsungas novada mājražotāji, amatnieki, zemnieki, ēdinātāji un citi 

uzņēmēji varētu piedāvāt savu produkciju, tai skaitā dārzā izaudzēto un mežā salasīto, ko drīkst 

tirgot bez reģistrēšanās VID un PVD. Tirgus varētu būt nevis parasta tirgošanās tirgus placī, 

bet pasākums, kurā labi pavadīt laiku visai ģimenei, baudot suitu viesmīlību, iepazīstot suitu 

kultūru, piedaloties radošajās darbnīcās vai meistarklasēs. Tādējādi tiktu piesaistīti atpūtnieki, 

kuri no jūrmalas dodas atpakaļ uz pilsētām, kā arī ģimenes, kuras meklē izklaides iespējas 

(svētdienās parasti nav konkurējošu pasākumu). 

Lai tirdziņa ideju iedzīvinātu, ir nepieciešams pašvaldības atbalsts: galdi, teltis, 

informatīvs baneris, informācija sociālajos tīklos, tirgotāju apziņošana un vietu organizēšana, 

kultūras sadaļas organizēšana. To varētu palīdzēt darīt TIC, kura galvenais uzdevums ir tūristu 

piesaiste un resurss ir jau izveidotās iestrādnes un sadarbība ar mājražotājiem un amatniekiem, 

sadarbībā ar Kultūras namu, kas organizē kultūras dzīvi novadā un koordinē pašdarbības 

kolektīvu.  

Lai tirgus ideju iedzīvinātu, tirgum jānorit regulāri – katru svētdienu. Tad caurbraucēji 

pierod un ieplāno apstāšanos un iepirkšanos. Tā kā sākumā caurbraucēji vēl nebūs izveidojuši 

ieradumu mājupceļā iepirkties tirdziņā, tirgotājiem nevajadzētu prasīt dalības maksu (līdzīgi, 

kā tas ir ielu tirdzniecības gadījumā), bet pašvaldībai būtu jānodrošina atbalsts. Finansējumu 

varētu gūt no Kultūras nama ietaupītajiem līdzekļiem no COVID-19 dēļ nenotikušajiem 

pasākumiem. 

Notiek diskusija par finansējuma apmēru un, vai to nebūtu lietderīgāk ieguldīt kultūras 

nama telpu remontā. D. Kalniņa informē, ka uz lēmuma pieņemšanu neiztērēti plānotajam 

mērķim kultūras namā ir 1800,00 eiro, kas tiks izlietoti baneriem, materiāliem radošajām 

darbnīcām, vietas noformējumam, autortiesību maksājumiem un, ja būs atbilstošs mākslinieks, 

kura pakalpojums iekļaujas šajā budžetā, tad arī viesmāksliniekam. I. Bredovska izskaidro 

tirdziņa konceptu un to, ka pasākumi vairāk domāti vietējiem iedzīvotājiem, lai dažādotu 

ikdienu, kā arī caurbraucējiem, lai piesaistītu tūristus tirdziņam, tādējādi sekmējot 



uzņēmējdarbību novadā. D. Kalniņa skaidro, ka tirdziņš ir domes izveidotas tirdzniecības 

vietas ielu tirdzniecībai, līdzīgi, kā viena vieta, kas līdz šim pie kultūras nama jau bijusi.  

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

apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

Notiek deputātu diskusija par paredzēto līdzekļu izlietojumu. 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, 

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      
 

1. Uzdot Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centra vadītājai 

I. Bredovskai sadarbībā ar Alsungas kultūras namu organizēt mājražotāju, amatnieku, 

zemnieku, ēdinātāju un citu uzņēmēju, kas tirgo pašu ražotu, audzētu vai ievāktu 

produkciju, tirdziņus no 2020. gada 21. jūnija līdz 20. septembrim. 

2. Tirgus un ar to saistīto kultūras pasākumu organizēšanai pārvirzīt Kultūras nama 

ietaupītos līdzekļus no ārkārtas situācijas laikā nenotikušajiem pasākumiem. 

 

10.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.05.2020. domes sēdes protokollēmumā Nr. 

13#11 “Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu” 

D. Kalniņa 

21.05.2020. Alsungas novada domes sēdes protokollēmuma Nr. 13#11 “Par pašvaldībai 

piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu” 6. un 8. punktā konstatētas pārrakstīšanās 

kļūdas, tāpēc nepieciešams veikt grozījumus šajos punktos. 

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

apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      
1. Izteikt 21.05.2020. Alsungas domes sēdes protokollēmuma Nr. 13#11 “Par pašvaldībai 

piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu” 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Dienvidstacija 1 - 2, Alsungas 

novadā, īri.” 

2. Izteikt 21.05.2020. Alsungas domes sēdes protokollēmuma Nr. 13#11 “Par pašvaldībai 

piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu” 8. punktu šādā redakcijā: 

“8. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Almale 6 – 6, Almalē, Alsungas 

novadā, īri.” 

3.  Izteikt 21.05.2020. Alsungas domes sēdes protokollēmuma Nr. 13#11 “Par pašvaldībai 

piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu” 5. punktu šādā redakcijā: 

“5. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Skolotāju māja – 8, Alsungā, 

īri.” 

 



11.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes 2019. gada 18. jūlija sēdes protokollēmumā Nr. 

10#5 “Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Alsungas novada domes 2019. gada 18. jūlija sēdes protokollēmumā Nr. 10#5 “Par 

pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu” tika apstiprināta īres maksas noteikšanas metodika, 

kā arī apstiprināta Alsungas novada domei piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres 

maksa katram konkrētam dzīvoklim, pievienojot tabulu ar apstiprinātajām īres maksām 

lēmuma pielikumā.  

Piešķirot pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu risināšanā, tika konstatēts, ka tabulā 

nav iekļauta īres maksa dzīvoklim Skolas ielā 9B-3, Alsungā. Tāpēc nepieciešams veikt 

labojumus pieņemtajā lēmumā. 

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

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

jautājumu apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      
 

Veikt grozījumus Alsungas novada domes 2019. gada 18. jūlija sēdes protokollēmuma 

Nr. 10#5 “Par pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu” 2. punktā, papildinot pielikumā 

esošo tabulu ar rindu šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Dzīvokļa adrese 

Peļņa 

(IP) 

mēnesī, 

EUR/m
2
 

Uzturēšanas 

izdevumi 

(Iu), 

EUR/m
2
 

Nolietojums 

(In) mēnesī, 

EUR/m
2
 

103. Skolas iela 9b-3 0,12 0,20 0,0738 

 

 

12.# 

Par ūdens cenrāža apstiprināšanu 

D. Kalniņa, K. Ansons 

 

Ceļa daļas ūdens urbumā vēsturiski ir izveidojusies situācija, ka iedzīvotājiem ir iespēja 

izmantot ūdeni, kas pieejams pie paša ūdens urbuma ēkas, lietojot to sadzīvē (laista dārzus). 

Par šo ūdeni iedzīvotāji līdz šim nebija maksājuši un tas netika uzskaitīts.  

Pašreiz ir uzstādīts ūdens skaitītājs, lai cilvēki, kuri to izmanto, varētu norēķināties par 

šo ūdeni. Šis ūdens netiek attīrīts caur uzstādītajām atdzelžošanas iekārtām, tādējādi 

nepieciešams veikt atsevišķu ūdens izmaksas aprēķinu, kur ir iekļautas tikai izmaksas, kas ir 

radušās sagatavojot šo ūdeni.  

Alsungas novada dome 

 LV90000036596 

 

                Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins  ** 

 
               

 Iestāde/struktūrvienība  Komunālais iecirknis  

 



Maksas pakalpojuma veids    *** 

 
 Ūdens apgāde 

 Aprēķina periods- 2019.gada 1.jūnijs- 2020.gada 31.maijs 

 

  

Ceļu daļa bez 

atdzelžotājiem 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms  Euro 

1 2 6 

  Tiešās izmaksas (T izm)   

1000 Atlīdzība x 

t.sk. 1119 Darba alga x 

1147 Piemaksa par papildus pien. veikšanu x 

1210 VSAO iemaksas x 

1221 Darba nespējas lapu apmaksa x 

2223 Elektrība 1341,51 

2234 Izdevumi veselībai (arodārsts u.c.) x 

2239 Ūdens analizes x 

2243 Iekārtu  uzturēšana un remonts x 

2247 Apdrošināšanas izdevumi x 

2264 Iekārtu noma x 

2312 Mazvērtīgā inventārs  x 

2350 Saimniecības un remontmateriālu  iegāde 18,23 

2519 Nodokļi un nodevas x 

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija 154,33 

  Tiešās izmaksas kopā 1514,07 

  Netiešās izmaksas ( Nizm) 204,17 

  Administratīvās izmaksas * 204,17 

  Izmaksas kopā  1718,24 

  

 
Faktiski iegūts ūdens 12 mēnešos  (kubikmetri) 4438 

Izmaksas uz  1 kubikmetru (bez DRN) 0,39 

DRN par 1 kubikmetru 0,041 

Viena kubikmetra pašizmaksa Euro 0,43 

   

   



Piezīme. * Komunālā iecirkņa vadītāja    un grāmatvedes    atlīdzība procentuāli 

pakalpojuma administrēšanai  izlietotajam laikam  3.0 % 

   Piezīme ** 
Maksas pakalpojuma cena par 1 kubikmetru tiek noteikta, 

summējot 1 iegūtā ūdens kubikmetra pašizmaksu  un dabas resursu 

nodokli par  1 kubikmetru 

Piezīme *** Pakalpojumam tiek piemērots Pievienotās vērtības nodoklis  (PVN) 

   Aprēķinu sagatavoja: Komunālā iecirkņa vadītājs K. Ansons 

 

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

apakšpunktu, 21.09.2017. Alsungas novada domes noteikumiem “Maksas pakalpojumu 

izmaksu aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība”, Finanšu un 

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

komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      
1. Noteikt ūdensapgādes cenu lietotājiem, kas saņem ūdeni no Ceļdaļas urbuma pirms 

atdzelžošanas iekārtām 0,43 eiro par kubikmetru (bez PVN). 

2. Noteikt, ka ūdensapgādes pakalpojuma tarifs piemērojams no 2019. gada 1. jūnija. 

 

13.# 

Par Alsungas novada domes priekšsēdētājas D. Kalniņas atvaļinājumu 

D. Kalniņa 

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

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

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

apvienotās komitejas 11.06.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, 

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Daiga Kalniņa balsojumā nepiedalās, lai izvairītos no iespējama interešu konflikta rašanās). 

Dome nolemj:      

Piešķirt domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu par 

nostrādāto laiku no 21.06.2019. līdz 20.06.2020. vienu kalendāro nedēļu no 2020. gada 25. 

jūnija līdz 1. jūlijam. 

 

 



14.# 

Par ziedojumu Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai pieņemšanu 

D. Kalniņa 

Lai sakarā ar Covid-19 straujo izplatību sniegtu nepieciešamo atbalstu ārkārtējās 

situācijas laikā, uzņēmums BaltCap izrādīja iniciatīvu kopā ar sadarbības partneriem organizēt 

individuālo aizsardzības līdzekļu ziedojumu novadu pašvaldībām. Šai iniciatīvai atsaucās un 

ziedoja vairāki uzņēmumi. 

Likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 

izplatību” 15.pants nosaka sekojošo: 

Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14. pantā 

noteiktie ziedojumu un lēmumu pieņemšanas ierobežojumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad 

publisku personu institūcijas pieņem lēmumu attiecībā uz ziedotāju, kas ārkārtējās situācijas 

laikā ziedojumu atvēlējis Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai. 

Anotācijas teksts par 15.pantu:  

“Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

(turpmāk – Interešu konflikta novēršanas likums) 14. pants noteic ziedojumu pieņemšanas 

ierobežojumus valsts amatpersonai vai koleģiālai institūcijai. Proti, Interešu konflikta 

novēršanas likuma otrajā daļā ir noteikts, ka ir aizliegts pieņemt no fiziskās vai juridiskās 

personas ziedojumu, kā arī cita veida mantisku palīdzību publiskām vajadzībām, ja ziedojums 

vai palīdzība ietekmē lēmuma pieņemšanu attiecībā uz šo fizisko vai juridisko personu. 

Atbilstoši Interešu konflikta novēršanas likuma 14. panta trešajai daļai ziedojumu un citāda 

veida mantisko palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības 

vai darba organizācijas un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, var pieņemt, ja to sniedz kāda 

neiesaistīta trešā persona un tas tiek pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos 

ierobežojumus, kā arī neveicina valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā. 

Pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas 

vai koleģiālās institūcijas atļauja. Savukārt Interešu konflikta novēršanas likuma 14. panta 

ceturtajā daļā ir noteikts aizliegums valsts amatpersonai vai koleģiālajai institūcijai vēl divus 

gadus pēc šā panta trešajā daļā minētā ziedojuma vai mantiskās palīdzības pieņemšanas 

attiecībā uz ziedotāju pieņemt jebkādus lēmumus. 

Vairāki Latvijas uzņēmumi iesaistījušies dezinfekcijas līdzekļu pieejamības 

nodrošināšanā, turklāt atsevišķi uzņēmumi pauduši vēlmi pašsaražotos dezinfekcijas līdzekļus 

ziedot valstij, piemēram, uzņēmums “Balticovo” vēlas palīdzēt Latvijai apkarot vīrusa 

izplatību, ņemot vērā kritiski zemo dezinfekcijas līdzekļu pieejamību, un aptuveni vienu tonnu 

šī līdzekļa dienā ziedot valsts labā, to solidāri sadalot, par prioritāti izvirzot tos, kuriem kritiski 

šis līdzeklis ir vajadzīgs - medicīnas iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijai, 

ugunsdzēsējiem, izglītības iestādēm[1]. Tomēr, ievērojot Interešu konflikta novēršanas likuma 

14. pantā noteiktos ziedojumu ierobežojumus šādu ziedojumu pieņemšana var būt apgrūtinoša 

vai pat neiespējama. Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu iespēju valsts iestādēm pieņemt šādus 

ziedojumus, likumprojektā ir ietverta norma, kas paredz, ka Interešu konflikta novēršanas 

likuma 14. panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā   noteiktais ziedojumu un lēmumu 

pieņemšanas ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad publisku personu institūcijas 

pieņem lēmumu attiecībā uz ziedotāju, kas ārkārtējās situācijas laikā ziedojumu atvēlējis 

COVID – 19 izplatības ierobežošanai un seku likvidēšanai. 

Atsaucoties uz Iekšlietu ministrijas aicinājumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas 

birojs neizteica iebildumus par šādas likuma normas esību un norādīja, ka izņēmuma 

piemērošanā tiks vērtēts, vai preces un pakalpojumi tika izlietoti COVID -19 izplatības 

ierobežošanai un seku likvidēšanai.” 

Alsungas novada dome ir saņēmusi individuālo aizsardzības līdzekļu ziedojumu , kas bija 

ļoti svarīgs, jo ārkārtas situācijas sākuma posmā nebija iespējams iegādāties pašvaldībai 



nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus, jo tie vai nu nebija pieejami, vai arī bija 

jāiegādājas ļoti lielos daudzumos. 

Pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

14. pantu un likuma  “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-

19 izplatību”  15.pantu, kā  arī Alsungas novada domes Nolikumu “Par dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību Alsungas novada pašvaldībā” 

(Pielikums pie Alsungas novada domes 27.08.2009. protokola Nr.6), 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:      

1. Pieņemt 2020. gada aprīlī sniegto ziedojumus Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku 

likvidēšanai no: 

1.1. SIA “Graanul Invest – bahilas 100 gab. un galvassegas 250 gab. par kopējo summu 

15.60 EUR. 

1.2. Graanul Pellets SIA  - lateksa cimdi 300 gab. par kopējo summu 12.75 eiro. 

1.3. Enertec Jēkabpils SIA – brilles 20 gab. un bahilas 900 gab. par kopējo summu 156.09 

eiro. 

1.4. Latgales dārzeņu loģistika SIA - nitrila cimdi 400 gab. par kopējo summu 23.56 EUR. 

1.5. AJ POWER HOLDING SIA - FFP2 maskas Art KN95 50 gab. Par kopējo summu 

254.10 eiro. 

2. Ziedotos aizsardzības līdzekļus izlietot atbilstoši paredzētajam mērķim, noformējot 

izlietošanas (norakstīšanas) aktus. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 


