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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.                                                                                                                        

 

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 

Sēdes Protokols 
Alsungas novadā 

2016.gada 21.aprīlī                                                                                                                               Nr.4 
 

      Darba kārtībā: 

1. Par zemes vienību atdalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem  
1.1. [..]; 
1.2. [..]. 

2.  Par zemes vienības  savienošanu. 
3. Sadarbības līgums ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. 
4. Par dzīvojamo māju renovācijai uzkrāto līdzekļu izlietojumu. 
5. Par Alsungas novada domes  autobusa  izmantošanas cenrādi. 
6. Par Ceļu daļas ūdens apgādes sistēmu. 
7. Par dzīvojamās platības iedali. 
8. Par  Alsungas novada Bāriņtiesas sastāva izmaiņām.  
9. Par Alsungas novada domes un Ventspils novada pašvaldības  sadarbības  līgumu “Par lemtspējīgo 

Alsungas novada Bāriņtiesas sastāvu”. 
10. Par Ziedojuma kontā ieskaitītās naudas summas novirzīšanu. 
11. Par investīciju vietas izvēli Alsungas novada domes projekta idejas “Komplekss sporta un atpūtas 

laukums Alsungas iedzīvotājiem” turpmākai virzībai LAP aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas". 

12. Par atbalsta sniegšanu invalīdu sporta organizācijai. 
13. Par Alsungas vidusskolas Nolikuma apstiprināšanu. 
14. Par nosacītās cenas  un nolikuma apstiprināšanu apbūvētam zemesgabalam atkārtotai izsolei 

„Mežniecība”  Alsungas novadā. 
15. Par EKC “Suiti” iesnieguma izskatīšanu. 
16. Par atļauju amata savienošanai. 
17. Par pamatbudžeta rezerves fonda līdzekļu pārcelšanu transferta veidā uz speciālo budžetu 

 
A. Sokolovskis: kas par  šādu darba kārtību?  
Vienbalsīgi 6 deputāti.  

 
 
Novada domes sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  D.Martinova, I.Staņislavčika, Z. Vanaga.  
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema,  
Sēdē nav ieradušies deputāti: E.Goldbergs; A.Kaminskis,G.Rozentāls. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga 
 

mailto:dome@alsunga.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png


1.# 

Par zemes vienību atdalīšanu un nosaukuma apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem 

1.1. [..]; 

1.2. [..] 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

1.1. 

Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 23.03.2016. tika saņemts [..] p.k. [..]., 

adrese [..] ,Alsunga, Alsungas novads iesniegums ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu [..],[..],[..],[..],[..] piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunu nosaukumu.  

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

atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma 

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

zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 

noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu; un 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]): 
  1.1. Atdalot no īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]-8.29 ha, [..]-12.73 ha, [..]-0.62 ha, [..]-

0.48 ha, [..]-10.60 ha 

       1.1.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 
0101).   

       1.1.2. Piešķirt atdalītajām zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novads. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401)  
 
1.2. 

  
 Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 23.03.2016. tika saņemts 
[..], p.k. [..]., adrese [..], Alsunga, Alsungas novads iesniegums ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..],[..],[..] piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunus nosaukumus.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis 
atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt 
zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 
noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu,  
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E. Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 



 
1.Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]): 
   1.1. Atdalot no īpašuma zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu [..]-2.5 ha, [..]-3.20 ha,  

       1. 1.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM 
kods  0101;.   

           1.1.2. Piešķirt atdalītajām zemes vienībai nosaukumu[..], Alsungas novads. 

 
2. Atdalot no īpašuma zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu [..]-1.40 ha,  

 2.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība  (NĪLM kods 
0101);   
 2.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novads. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 
tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) 
  
2.# 

Par zemes vienības  [..] un [..] savienošanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

Par zemes vienības savienošanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 04.04.2016. tika saņemts 

[..], p.k. [..]., adrese [..], Alsungas novads iesniegums un pirkuma līgums ar lūgumu pievienot  nekustamo 

īpašumu [..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]  nekustamam īpašumam [..] ar kadastra Nr. [..]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis 
savienot Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt 
zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 
noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,  un 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E.Zvejnieks J. Gulbis,  D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

 

1. Atļaut pievienot zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..]-0.0251 ha nekustamam īpašumam [..] (kadastra 

Nr. [..]): 

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).  

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā rajona 

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

 

3.# 
Sadarbības līgums ar  Latvijas Nacionālo vēstures muzeju 

A. Sokolovskis  

 

Saskaņā ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  08.04.2016.  vēstuli Nr. 75/1-9 par atbalstu  transporta iedalei 
etnogrāfiskajam  ansamblim “Suitu sievas”un folkloras kopai “Suitu vīri” nokļūšanai pasākumā “120 gadi kopš 
Latviešu etnogrāfiskās  izstādes” Rīgā; un 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par”  A. Sokolovskis, E.Zvejnieks,  D. Martinova,  Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas  J. Gulbis, I. Staņislavčika 



Doma nolemj: 
 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Lavijas Nacionālo vēstures muzeju par etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” 

un folkloras kopas “Suitu vīri” nokļūšanu Rīgā 26.10. 2016.. 

2. No rezerves fonda finansēt izdevumus (kultūras nams); pašvaldības darbiniekiem, kuri piedalās  

26.10.2016. minētajā pasākumā un pārstāv etnogrāfisko ansambli “Suitu sievas” un folkloras kopu “Suitu 

vīru”- saglabāt vidējo izpeļņu. 

 

4.# 

Par dzīvojamo māju  renovācijai uzkrāto līdzekļu izlietojumu 

A.Sokolovskis,  V.Dunajevs,  

       Saskaņā ar Alsungas novada domes izpilddirektora Voldemāra Dunajeva 15. 03. 2016. iesniegumu par 
atļauju novirzīt uz katru dzīvojamo māju (Skolas iela 8, Skolas iela 6, Pils iela 2) renovācijai uzkrātos līdzekļus, un 
14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E .Zvejnieks J. Gulbis,  D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Atļaut novirzīt dzīvojamo māju renovācijai uzkrātos līdzekļus līdz 8000 (astoņi tūkstoši) euro kopsummā 

pašvaldības ēku remontam pēc sastādītām veicamo darbu tāmēm. 

 

5.# 

Par Alsungas novada domes  autobusa  izmantošanas cenrādi 

A. Sokolovskis, V.Dunajevs, A.Mundiciema 
 

       Saskaņā ar: 

 novada domes izpilddirektora V.Dunajeva 15.03.2016. iesniegumu par autobusa   izmantošanas 

cenrāža  papildināšanu, 

  Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas 17.03.2016. atbildi, 

 LR MK 03.05.2011. (Prot.Nr.28.9.paragr.), kas patreizējā redakcijā ir spēkā no 21.11.2015. 3. sadaļa 

(Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika) 14. punktu; 

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J. Gulbis, D. Martinova, I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada domes 22.03.2012. protokollēmumā  3#10 punktā viens , izsakot to 

šādā redakcijā: 

1.1. Veikt grozījumus pašvaldības autobusu ISUZU un FORD TRANSIT izmantošanas pakalpojumos 

Alsungas vidusskolas skolēniem,Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, Mūzikas skolas audzēkņiem un 

pašvaldības iestā’dēm un struktūrvienībām, kā arī Kulttūras nama pašdarbības kolektīviem (pēc 

saskaņošanas ar  Kultūras nama direktori un izpilddirektoru) – pamatojoties uz gada tāmē iekļauto 

finansējumu. 



1.2. Atpūtas, kultūras un līdzīgu masu pasākumu apmeklēšanai (pamatojoties uz iesniegumu) maksu 

autobusa izmantošanai aprēķina -nosakot atlaidi transporta pakalpojumam 50 % - institūcijām (tajā skaitā 

nevalstiskām organizācijām) kam ar Alsungas novada domi noslēgts sadarbības līgums.. 

 

6.# 

Par Ceļu daļas ūdens apgādes sistēmu 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 
          

  Saskaņā ar 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks J. Gulbis,  D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram iesniegt tāmi Ceļu daļas ūdens atdzelžošanas iekārtas 

rekonstrukcijai, balstoties uz valstī noteiktām prasībām iedzīvotaju ūdensapgādē. 

 

7. # 

Par dzīvojamās platības iedali 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V. Zingberga 

Saskaņā ar 

 likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 4. pantu Dzīvojamās telpas īres līguma subjekti  Izīrētājs var 

būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai 

valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā. Par īrnieku vai 

apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir 

saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā; 

 pašvaldības Dzīvokļu iedales reģistrācijas žurnālu; 
 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 

 

1. Izbeigt dzīvokļa īres līgumu [..] Pils ielā 2 dz.(bij. [..]) ar 31.03.2016. 

2. Piešķirt dzīvojamo platību ar 21.04.2017.: 

2.1. [..]  “Skolotāju māja” dz.7, Alsungā; 

2.2. [..] Skolas ielā 8 dz.4, Alsungā; 
2.3. [..] Almāle 7 dz11, Almālē, Alsungas novadā.  

      

 

 



8.#  

Par Alsungas novada Bāriņtiesas sastāva izmaiņām  

A.Sokolovskis, D.Kaminska, V.Zingberga 

Saskaņā ar: 

 novada Bāriņtiesas locekļu A.Vanagas- Poriķes  04.3.2016. iesniegumu un L.Vainovskas  21.03.2016. 

iesniegumu; 

 Bāriņtiesas likuma 2.nodaļas 12.panta pirmās daļas pirmo punktu, 

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, D. Martinova, G. 
Rozentāls, I. Staņislavčika, Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 
1. Ar 21.04.2016. atbrīvot no Alsungas novada Bāriņtiesas loceklu amata pienākumiem: 

Aigu Vanagu - Poriķi un Lindu Vainovsku. 

 

 

9.# 

Par Alsungas novada domes un Ventspils novada pašvaldības sadarbības līgumu  

“Par lemtspējīgu Alsungas novada bāriņtiesas sastāvu” 

A.Sokolovskis, D.Kaminska 

 

      Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta otro daļu; Latvijas Republikas likumu “Par 
pašvaldībām”, Alsungas novada pašvaldības  Nolikumu 15.05.2014.,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova,  I. 
Staņislavčika,  
Z. Vanaga, 

“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada Bāriņtiesu sadarbību, lai nodrošinātu 
lemtspējīgu Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesas sastāvu, Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu 
izpildē uz laiku līdz Alsungas novada pašvaldības jaunās bāriņtiesas ievēlēšanai. Skatīt pielikumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums 
 Ventspils novada domes  

2016.gada 21. aprīlī lēmums(prot.Nr.4#9) 
 

SADARBĪBAS LĪGUMS 
 
Ventspilī,                      2016.gada ___._____________ 
Ventspils novada pašvaldība, reģ.Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, tās domes 
priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta otro 
daļu, likumu “Par pašvaldībām”  un 12.09.2013. Nolikumu Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” , 
turpmāk – Pašvaldība, no vienas puses, un  
Alsungas novada dome, reģ.Nr.90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, tās 
domes priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, kas darbojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
61.panta otro daļu, likumu “Par pašvaldībām” un 15.05.2014. Alsungas novada pašvaldības  nolikumu, no otras 
puses, (turpmāk - puses), pamatojoties uz Ventspils novada pašvaldības domes ….04.2016. lēmumu 
(prot.Nr.___, ____) un Alsungas novada pašvaldības domes 21.04.2016. sēdes (protokollēmums Nr.4#9) noslēdz 
šādu sadarbības līgumu (turpmāk – līgums): 

1. Līguma priekšmets 
Puses vienojas par pašvaldību bāriņtiesu sadarbību, lai nodrošinātu lemtspējīgu Alsungas novada pašvaldības 
bāriņtiesas sastāvu, Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildē uz laiku līdz Alsungas novada pašvaldības 
jaunās bāriņtiesas ievēlēšanai. 

2. Pušu savstarpējo attiecību principi 
2.1. Ar šo līgumu tiek noteikti pušu savstarpējo attiecību veidošanas vispārīgie principi, no kuriem puses 

vadīsies sadarbības gaitā.  
2.2. Pusēm ir pienākums radīt un attīstīt nepieciešamos apstākļus līguma realizācijai. 
2.3. Pušu pārstāvji uztur pastāvīgus sakarus, apmainās ar nepieciešamo informāciju un koordinē darbu, lai 

izpildītu šo sadarbības līgumu. 
2.4. Visi kopējās sadarbības rezultāti tiek apspriesti, pēc tam tiek izstrādāti priekšlikumi tālākai sadarbībai.  
2.5. Puses atzīst, ka jebkuras sadarbības īstenošana būs atkarīga no konkrētās puses rīcībā esošajiem 

līdzekļiem un finansiāla atbalsta. 
2.6. Katra puse apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras puses interesēm. 
2.7. Ar šo līgumu pašvaldību bāriņtiesas neapvienojas un neuzņemas patstāvīgus kopīgus pienākumus. 

3. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 
3.1. Alsungas novada dome apņemas: 

3.1.1. sadarboties ar Ventspils novada pašvaldības bāriņtiesu un sniegt tai informāciju visos ar 
bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu saistītajos jautājumos; 

3.1.2. nodrošināt savlaicīgu bāriņtiesu sēžu sasaukšanu un sēžu izziņošanu; 
3.1.3. norēķināties par katra piesaistītā bāriņtiesas locekļa darbu – ja sēdē piedalās bāriņtiesas 

priekšsēdētāja 7,06 EUR par vienu stundu pirms nodokļu nomaksas, ja sēdē piedalās 
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece 5,21 EUR par vienu stundu pirms nodokļu nomaksas, ja 
sēdē piedalās bāriņtiesas loceklis 4,35 EUR par vienu stundu pirms nodokļu nomaksas. 
Norēķini par bāriņtiesas locekļu darbu veicami atbilstoši Ventspils novada pašvaldības 
izrakstītajam rēķinam; 

3.1.4. šā līguma 3.1.3.punktā minēto stundas tarifa likmi par piesaistīto bāriņtiesas locekļu darbu 
aprēķina, par pamatu ņemot Ventspils novada pašvaldībā attiecīgajiem bāriņtiesas darbiniekiem 
noteikto mēnešalgu; 

3.1.5. nepieciešamības gadījumā nogādāt piesaistītos bāriņtiesas locekļus uz bāriņtiesas sēdēm un 
atpakaļ; 

3.1.6. kompensēt piesaistītā bāriņtiesas locekļa transporta izdevumus, kas saistīti ar Alsungas novada 
pašvaldības bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu, atbilstoši transporta izdevumus 
apliecinošajiem dokumentiem;  

3.1.7. par līgumā minētajiem izdevumiem Alsungas novada pašvaldība norēķinās saskaņā ar Ventspils 
novada pašvaldības izrakstīto rēķinu. 

3.2. Ventspils novada pašvaldība apņemas: 
3.2.1. sadarboties ar Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesu; 



3.2.2. līguma darbības laikā, pēc Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesas aicinājuma ierasties uz 
bāriņtiesu sēdēm; 

3.2.3. iepazīties ar darbam nepieciešamajiem dokumentiem, lietas materiāliem un citu informāciju, kas 
nepieciešama bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanai; 

3.2.4. nekavējoties informēt Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesu par apstākļiem, kas var 
nelabvēlīgi ietekmēt šajā līgumā paredzēto sadarbību un tai pakārtoto uzdevumu tālāku izpildi. 

4. Konfidencialitāte 
4.1. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru otras puses iesniegto informāciju.  

5. Atbildība 
5.1. Ventspils novada pašvaldība ir atbildīga tikai par šajā līgumā tieši noteikto pienākumu izpildi. 
5.2. Puses nav atbildīgas par šī līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas 

apstākļu rezultātā, kuras Puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un par kuru rašanos tās nenes 
atbildību.  

6. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšanas kārtība 
6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz dienai, kad darbu uzsāk 

Alsungas novada domes ievēlēta (apstiprināta) pilntiesīga bāriņtiesa. 
6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja kāda no pusēm vairakkārt nepilda ar šo līgumu uzņemtos 

pienākumus un saistības, tādā vaidā apgrūtinot otrai pusei līguma izpildi. Šādā gadījumā par līguma 
izbeigšanu viena puse paziņo otrai vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

6.3. Ventspils novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, pastāvot svarīgiem iemesliem, 
par to rakstveidā iepriekš paziņojot Alsungas novada pašvaldībai. 

7. Nobeiguma noteikumi 
7.1. Kontaktpersonas saziņai šā līguma izpildes nodrošināšanai sadarbības laikā Ventspils novada pašvaldībā: 

bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Jurcika, tālr.63620507; 28675879, sandra.jurcika@ventspilsnd.lv, 
Alsungas novada pašvaldībā: bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina Kaminska, tālr. 63351502, 27830370, 
barintiesa@alsunga.lv.  

7.2. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas pušu 
ietekmei un kontrolei, tad tā puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai pusei, lai vienotos par tālāku 
rīcību. 

7.3. Jebkuri šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja puses par to ir vienojušās rakstveidā. 
7.4. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp pusēm līguma izpildes laikā, puses 

risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai 
tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.5. Šis līgums ir sastādīts uz trīs lapām, divos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam eksemplāram pie 
katras no pusēm. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti  
Pašvaldība 
Ventspils novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000052035 
Skolas iela 4, Ventspils 
e-pasts: info@ventspilsnd.lv  
tālr.:63629450   
 
 
 
______________________________ 

A.Mucenieks 

Dome 
Alsungas novada dome 
Reģ. Nr. 90000036596   
Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads 
e-pasts: dome@alsunga.lv 
tālr.:63351342 
 
 
 
_________________________________  

A. Sokolovskis 
 

    

 

 

     

mailto:sandra.jurcika@ventspilsnd.lv
mailto:barintiesa@alsunga.lv
mailto:dome@alsunga.lv


10.# 

Par Ziedojuma kontā ieskaitītās naudas summas novirzīšanu: 
10.1. Mērķa ziedojums teritorijas apsaimniekošanas struktūrvienībai;  
10.2. Mērķa ziedojums  Alsungas kultūras nama budžetā; 
10.3. Mērķa ziedojums  Alsungas kultūras nama budžetā; 
10.4. Mērķa ziedojums  Alsungas pašvaldības sporta metodiķa budžetam 
 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 
 

 
10.1. Par mērķa ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu 

       Alsungas novada domes Ziedojumu kontā [..] ieskaitījis  mērķa ziedojumu šūpoļu izgatavošanai 

Euro 300.00 (Trīs simti  euro 00 eurocenti); 

  14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E.Zvejnieks, J. Gulbis, D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Pieņemt  no [..] mērķa ziedojumu šūpoļu izgatavošanai euro 300.00 un izlietot paredzētajam mērķim- 

šūpoļu izgatavošanai. Finansējums ar Ziedojumu tāmes grozījumiem - teritorijas apsaimniekošanas 

struktūrvienībai. 

    Finansējums izlietojams, veicot bezskaidras naudas norēķinus no Alsungas novada domes Ziedojumu konta 

LV94UNLA0050015019803, izmantojot domes rekvizītus.  

 

10.2. Par mērķa ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu 

 Alsungas novada domes ziedojumu kontā no [..]saņemts mērķa ziedojums Euro 400.00 (Četri 

simti euro 00 eurocenti)  senioru deju kopas “Kalmes “ tērpu izgatavošanai;  

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis, , D. Martinova,  I. Staņislavčika, 
Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 

 

1. Pieņemt no [..] mērķa ziedojumu Euro 400.00 un izlietot paredzētajam mērķim- deju kopas “Kalmes”  

tērpu iegādei un izgatavošanai. Finansējums ar Ziedojumu tāmes grozījumiem – Alsungas Kultūras 

nama budžetā. 

          Finansējums izlietojams, veicot bezskaidras naudas norēķinus no Alsungas novada domes Ziedojumu 

konta LV94UNLA0050015019803, izmantojot domes rekvizītus. 

 

 

 

 



10.3. Par mērķa ziedojumu pieņemšanu un izlietošanu 

 Alsungas novada domes ziedojumu kontā no [..] saņemts mērķa ziedojums euro 150.00 deju kopas 

“Kalmes”  pasākuma rīkošanai; 

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 

Doma nolemj: 
 

1. Pieņemt no [..] mērķa ziedojumu euro 150.00 un izlietot to paredzētajam mērķim- deju kopas “Kalmes”  

pasākuma rīkošanai. Finansējums ar Ziedojumu tāmes grozījumiem- Alsungas Kultūras nama budžetā. 

      Finansējums izlietojams, veicot bezskaidras naudas norēķinus no Alsungas novada domes Ziedojumu konta 

LV94UNLA0050015019803. 

 

10.4. Par mērķa ziedojuma pieņemšanu un izlietošanu. 

      Alsungas novada domes Ziedojumu kontā  [..] ieskaitījusi  mērķa ziedojumu logo uzdrukai uz futbola 

krekliņiem mazajam projektam “Alsungas futbola komanda jaunās formās”  Euro  50.00 (piecdesmit   euro 00 
eurocenti), 
 atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Doma nolemj: 
 

1. Pieņemt no LZS  mērķa ziedojumu logo uzdrukai uz futbola krekliņiem mazajam projektam “Alsungas 

futbola komanda jaunās formās” euro 50.00 un izlietot paredzētajam mērķim- logo uzdrukai. Finansējums 

ar Ziedojumu tāmes grozījumiem - Sporta struktūrvienībai. 

    Finansējums izlietojams, veicot bezskaidras naudas norēķinus no Alsungas novada domes Ziedojumu konta 

LV94UNLA0050015019803, izmantojot domes rekvizītus.  

 

11. # 

Par investīciju vietas izvēli Alsungas novada domes projekta idejas “Komplekss sporta un atpūtas 
laukums Alsungas iedzīvotājiem” turpmākai virzībai LAP aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas" 

A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe 
 
Pamatojoties uz: 

 vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” plānoto projektu konkursu, izmantojot LEADER pieeju, 

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, , I. Staņislavčika, 
Z. Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 

Doma nolemj: 



1.  Saskaņā ar  izteiktajiem priekšlikumiem un pamatojoties uz ievietotiem aptaujas jautājumiem Alsungas  

novada pašvaldības  mājas lapā www.alsunga.lv 

      Skolas priekšpusē - mazajā stāvlaukumā  19% 

  Alsungas muzeja sānā - kreisajā pusē 47% 

  Aiz Alsungas skolas 31% 

  Cits variants 2% (konkrēti norādīt - sūtot uz e-pastu koordinatore@alsunga.lv 
 piemērotākā sporta un atpūtas laukuma izveides vieta tiek noteikta Skolas ielā 11 (aiz vidusskolas) 

 

12. # 

Par atbalsta sniegšanu invalīda sporta organizācijai 

A.Sokolovskis 

     Saskaņā ar: 

 nedzirdīgo sporta biedrības “Liepava” 16.03.2016. iesniegumu Nr.8 “Par atbalsta sniegšanu invalīdu 

sporta organizācijai” UN E-VĒSTULI par [..] piedalīšanos 18.starptautiskā Nedzirdīgo veterānu 

basketbolā. Atbalsta izlietošanu sastāda : 

    Transporta izdevumiem- 140 EUR 

    Naktsmītnei (5 dienām) - 175 EUR 

    Apdrošināšanai- 12 EUR 

    Dalības maksai- 12 EUR 

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks J. Gulbis,  D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 

Doma nolemj: 
 

1. Atbalstīt [..] personas kods [..] dalību 18.starptautiskā Nedzirdīgo veterānu basketbola  turnīrā, 

pārskaitot līdzekļus ceļa,uzturēšanās dalības maksas un veselības apdrošināšanu izdevumu segšanai 

350,00 euro (no pašvaldības ziedojumu konta). 

2. Alsungas novada pašvaldībai noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Liepava” un pārskaitīt rēķinu ar 

punktā  viens  norādīto summu. 

13. # 

Par Alsungas vidusskolas Nolikuma apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, V.Zingberga 

 Saskaņā ar Alsungas vidusskolas  direktores L.Baumanes  iesniegto  Nolikumu vidusskolai, 

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 

Doma nolemj: 
1. Atzīt par spēku zaudējušu 19.03.2010. apstiprināto Alsungas vidusskolas Nolikumu.  

2. Apstiprināt 21.04.2016. Alsungas novada vidusskolas  Nolikumu: 

 



 

         

ALSUNGAS  NOVADA  DOME 
ALSUNGAS  VIDUSSKOLA 

Reģ. Nr. 4113901196 
Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā, LV- 3306, tālrunis 633 51347,  

tālrunis/ fakss 633 51127, elektroniskais pasts: vidusskola@alsunga.lv 
 

 Alsungas novadā 

 

 APSTIPRINĀTI 
 Ar Alsungas novada Domes  
 2016.gada 21.aprīļa sēdes 
lēmumu  
 (prot.Nr. 4  #  13 ) 

 

21.04.2016. 

ALSUNGAS VIDUSSKOLAS 
N O L I K U M S  

 

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 

15.panta 12.punktu un 22.panta pirmo 

daļu,  

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu 

 

I. Vispārīgie noteikumi 
 
1. Alsungas vidusskola (turpmāk – Skola) ir Alsungas novada domes (turpmāk- Dibinātājs)  dibināta 

vispārizglītojoša izglītības iestāde, kura īsteno skolas izglītības programmas. 
2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā arī 

iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums. 
3. Skolas juridiskā adrese: Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 
4. Dibinātāja juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 
5. Skolai ir juridiskas personas tiesības, tai ir savs zīmogs. 
6. Skolas finanšu līdzekļu aprite notiek Alsungas novada domes centralizētai finanšu līdzekļu uzskaitei 

paredzētajos norēķinu kontos bankās. 
 

II.  Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi 

 

7. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu 
valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. 
9. Skolas uzdevumi: 

9.1. īstenot licencēto Vispārējās pamatizglītības programmu, Vispārējās vidējās izglītības programmu un 
Dibinātāja apstiprinātas interešu izglītības programmas; 

9.2. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas; 
9.3. racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; 



9.4. nodrošināt skolēnu ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas personiskai 
izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības 
turpināšanai; 

9.5. izkopt skolnieka prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot skolēnu karjeras vadības 
prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības 
un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai; 

9.6. veicināt skolnieka pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un izkopt veselīga 
dzīvesveida paradumus; 

9.7. sekmēt skolnieka sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un valsti, 
saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Vienlaicīgi pilnveidot izpratni par 
Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem un 
audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus; 

9.8. sadarboties ar skolēnu vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu izglītības ieguvi. 
 

III. Īstenojamās izglītības programmas 

 

10. Izglītojošo darbību skolā reglamentē izglītības programma. Skola īsteno: 
10.1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111); 
10.2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods 31011011); 
10.3. interešu izglītības programmas.                                                          

11. Atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam izglītības ieguves valoda skolā ir latviešu valoda. 
 

IV. Izglītības procesa organizācija 

 

12. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi ārējie 
normatīvie akti, šis nolikums, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un citi iestādes iekšējie 
normatīvie akti. 

13. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo 
brīvdienas nosaka Ministru kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda, tās ilgumu 
nosaka direktors. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa dienām atspoguļo mācību priekšmetu stundu 
saraksts. 

14. Skolēnu uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē iestādē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 
15. Skola nosaka vienotu skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts standartā noteikto. Katra 

mācību priekšmeta pārbaudījumu apjomu, skaitu, izpildes laiku un vērtēšanas kritērijus nosaka attiecīgā 
priekšmeta pedagogs. Pārbaudījumu grafiks tiek saskaņots ar skolas direktoru katrā semestra sākumā. 

16. Stundu saraksts: 
16.1. ietver izglītības programmas mācību priekšmetu un stundu plānā noteiktās mācību stundas un klases 

stundu; 
16.2. neietver izglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības, kas ir izglītības programmas papildu 

daļa, kuru organizē, ievērojot brīvprātības principu; 
16.3. ir pastāvīgs un izmaiņas tajā var izdarīt tikai skolas direktors, direktora vietnieks vai skolas direktora 

norīkota persona. 
17. Skolēnu interesēm atbilstošu papildizglītošanu (pulciņi, mākslinieciskā pašdarbība, valodu kursi u.c. 

nodarbības ārpus izglītības programmas) par dibinātāja vai vecāku līdzekļiem īsteno pirms vai pēc mācību 
stundām, ja skolā ir iesniegts skolēnu vecāku (aizbildņu) rakstisks iesniegums. 

18. Skolā ir pagarinātās dienas grupa, kuras darbība noris saskaņā ar skolas izstrādāto kārtību. 
19. Pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas apguvi apliecina liecība, ko skolēniem izsniedz divas reizes 

gadā – pirmā semestra beigās un mācību gada beigās. 
 

V. Skolēnu tiesības un pienākumi 

 

20. Izglītojamā tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, citos 
ārējos normatīvajos aktus un iestādes iekšējos normatīvajos aktos. 

 



VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

21. Skolu vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
22. Skolas direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. 
Direktora tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

23. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo skolas direktors normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem konkrētu uzdevumu 
veikšanu. 

24. Skolas pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga 
tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

25. Skolas tehnisko personālu un citus darbiniekus, to skaitu, saskaņo ar dibinātāju. 
26. Iestādes citu darbinieku  tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba 
līgums un amata apraksts. 
 

 

VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

27. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt skolas padomes izveidošanu un darbību. 
28. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar skolas padomes darbību 

reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome. 
 

 

VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

  

29. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, darbību un kompetenci nosaka Vispārējās izglītības 
likums un citi normatīvie akti. 

30. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors. 
 

IX. Skolēnu pašpārvalde 

 

31. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar skolēnu interesēm skolā un līdzdarbotos skolas darba organizēšanā un 
mācību procesa pilnveidē, pēc skolēnu iniciatīvas tiek veidota Skolēnu dome. Skolēnu domes darbību 
atbalsta skolas direktors un pedagogi. 

32. Skolēnu dome ir koleģiāla skolēnu institūcija. Tās darbību nosaka skolēnu domes reglaments, ko saskaņojot 
ar direktoru, izdod skolēnu dome. 
 

 

X. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai 

privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

 

33. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī skolas 
nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus. 

34. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 
iesniegumu iestādes dibinātājam- Alsungas novada domei, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306. 
 



XI. Skolas saimnieciskā darbība 

 

35. Skolas rīcībā ir tās darbības procesa nodrošināšanai esošie un turpmāk iegādātie pamatlīdzekļi, mācību 
līdzekļi un inventārs. 

36. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām 
līgumus,  nepārsniedz 4000 euro (bez PVN)  par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un 
pakalpojumu sniegšanu.   

37. Skola  sniedz ēdināšanas, ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu 
īstenošanai, un tas ir paredzēts skolas nolikumā. 

38. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē direktore un Skolas padome. 
 

XII. Skolas finansēšanas avoti un kārtība 

 

39. Skolas nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus nodrošina Dibinātājs Ministru 
kabineta noteiktajā kārtībā. 

40. Finansēšanas avoti ir: 
40.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu; 
40.2. Alsungas novada domes budžeta līdzekļi; 

41. Skola var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 
41.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 
41.2. sniedzot maksas pakalpojumus; 
41.3. no citiem ieņēmumiem. 

42.   Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Alsungas novada domes kontā norēķiniem par Alsungas vidusskolu un 
izmantojami tikai : 
42.1. Skolas attīstībai; 
42.2. Mācību līdzekļu iegādei; 
42.3. Skolas aprīkojuma iegādei. 

43.  Izglītības programmu apguve skolēniem ir bez maksas. Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtību 
un apmēru nosaka  skolas dibinātājs. 

44. Pēc vecāku iniciatīvas veiktie skolas un/vai klases telpu remonti ar vecāku materiāliem uzskatāmi kā 
ziedojums, kas saņemts mantas vai pakalpojumu veidā. 

 

 

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

45. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to Izglītības 
iestāžu reģistram. 

 

XIV. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

46. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā skolas nolikumu. Skolas 
nolikumu apstiprina dibinātājs. 

47. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas, direktora vai skolas padomes, 
pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

48. Grozījumus nolikumā izstrādā skola un apstiprina iestādes dibinātājs. 
 

XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un citiem 

normatīvajiem aktiem 

49. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību skola veic dokumentu un arhīvu pārvaldību. 



50. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu. 
51. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas 

ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 
52. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras 

attīstības atbalsta pakalpojumiem. 
53. Skola normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina skolēnu profilaktisko veselības aprūpi un pirmās 

palīdzības pieejamību iestādē. 
54. Skola sadarbībā ar dibinātāju nodrošina skolēnu drošību iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp: 
54.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu; 
54.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un  darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

 

XVI. Noslēguma jautājums 

55. Atzīt par spēku zaudējušu Alsungas novada Domē 2010.gada 19.martā apstiprināto Alsungas vidusskolas 
nolikumu. 

 

Direktore  L.Baumane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.# 

Par nosacītās cenas un nolikuma apstiprināšanu apbūvētam zemesgabalam atkārtotai izsolei 
„Mežniecība” Alsungas novads 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 
      Pamatojoties uz Alsungas novada domes lēmumu Nr.1 no 2016.gada 28. janvārī 
Alsungas  novada dome konstatē: 
1.1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “Vinekss” 15.02.2016. atzinumu, apbūvēta zemesgabala “Mežniecība”,  
Alsungas nov., tirgus vērtība ir 15000 EUR. 
1.2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta 
trešo daļu un saskaņā ar 28.01.2016 Alsungas novada domes  sēdes atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 
17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu,5.panta pirmo daļu, 
9.panta otro daļu, 10.pantu, 17.pantu. 
Tā kā uz izsoli nav pieteicies nevienes pretendents izsole ir atzīstama par nenotikušu. 
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 
31.pants. (1) Ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, 
izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu. 
32.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu 

(9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;  

Un 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E.Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 

Doma nolemj: 
 
1. Rīkot atkārtotu izsoli nekustamam īpašumam ‘’Mežniecība’’ 
1.1. Apstiprināt apbūvēta zemesgabala “Mežniecība”,  Alsungas novadā.,kadastra 
       Nr. 62420090332, nosacīto cenu 12000.00(divpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) 
1.2. Noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir 100% EURO 
1.3. Apstiprināt izsoles noteikumus:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p9


Nekustamā īpašuma „Mežniecība”, Alsunga, Alsungas  novads 
 ATKĀRTOTAS IZSOLES NOTEIKUMI 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Alsungas novada pašvaldības atsavināmā nekustamā 
īpašuma „Mežniecība”, Alsungas  novadā, izsole atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam un 
Alsungas  novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmumam (protokols Nr.1) „Par nekustamā īpašuma mežniecība, 
Almāle, Alsungas novads atsavināšanu".  

1.2. Izsoli organizē Alsungas  novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu novērtēšanas un 
norakstīšanas komisija. 

1.3. Izsoli vada komisija šādā sastāvā:  Aivars Sokolovskis-priekšsēdētājs, Edgars Zvejnieks, Edgars Goldbergs, 
Jānis Gulbis, Grigorijs Rozentāls un nekustamā īpašuma specialiste Santa Kreičmane 
 Izsoles komisija ir lemttiesīga, ja izsolē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi.  
 

2. Atsavināmā nekustamā īpašuma raksturojums 
 
2.1. Adrese  
„Mežniecība”, Alsungas  novads, LV-3306 
2.2. Nekustamā īpašuma sastāvs  
Nekustamais īpašums „Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
 m2,  

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
 

2.3. Īpašuma tiesības  
īpašnieks – Alsungas novada dome (Reģ. Nr.90000036596) – Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr. 
100000152768  
2.4. Apgrūtinājumi  
 Zemes gabalā ar kadastra Nr.62420090032 
Atzīme – autoceļa Almale-Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme- ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.62420090280, 62420090279, 
62420090056 
Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.62420090230 
Atzīme- autoceļa Reģi-Oliņi 30m aizsargjosla 
Atzīme- autoceļa Almale -Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 

 
3. Informēšana par izsoli 

 
3.1. Sludinājumi par izsoli publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis" ne vēlāk kā četras nedēļas pirms 
izsoles pieteikuma termiņa beigām, laikrakstā „Kurzemnieks", kā arī Alsungas novada pašvaldības mājas lapā 
internetā www.alsunga.lv.  

3.2. Informācija par izsoli izliekama pašvaldības informācijas sniegšanas vietā.  
 

4. Izsoles veids, maksājumi un samaksas kārtība 
 

4.1. Izsoles veids  



Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.  
4.2. Maksāšanas līdzekļi  
Pilnībā euro.  
4.3. Izsoles sākumcena  
EUR 12 000  
4.4. Izsoles solis  
EUR 200,00  
4.5. Izsoles nodrošinājuma apmērs  
EUR 1200.00  
Nodrošinājuma summa jāieskaita jāieskaita Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB 
banka, kods UNLALV2X,  ar norādi „Mežniecība’’ izsoles nodrošinājums".  
4.6. Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa  
EUR 30,00  
Izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa jāieskaita Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, 
SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes kasē.ar norādi „„Mežniecības” izsoles 
reģistrācijas maksa".  
4.7. Samaksa par pirkumu  
Izsolē nosolītā summa, no kuras atskaitīts iemaksātais izsoles nodrošinājums, jāieskaita Alsungas novada domes 
kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Alsungas novada domes 
kasē.ar norādi „„Mežniecība” samaksa par pirkumu".  
4.8. Samaksas termiņi  
Izsoles nodrošinājums un izsoles dalībnieka reģistrācijas maksa - līdz izsoles dalībnieka reģistrācijas brīdim.  
Samaksa par pirkumu – divu nedēļu laikā pēc izziņas norēķinam par izsolē iegūto īpašumu saņemšanas.  
 
 
 

5. Izsoles dalībnieki un novērotāji 
 

5.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu un kura līdz reģistrācijas brīdim ir veikusi šī nolikuma 4.5. un 
4.6.punktos noteiktos maksājumus.  

 
6. Izsoles dalībnieku reģistrācija 

 
6.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1, Alsungā, Nekustamo 
īpašumu nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 11:30 un no 13:00 līdz 15:30.  

6.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta nākamajā dienā pēc sludinājuma publikācijas oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis" un tiek pārtraukta 2016.gada 31.maijā plkst. 15:00  

6.3. Pieteikumi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu iesniedzami Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā.  

6.4. Izsoles dalībnieks, piesakoties dalībai izsolē, iesniedz šādus dokumentus:  
6.4.1. fiziskā persona vai tās pilnvarota persona, uzrādot pasi vai personas apliecību:  
6.4.1.1. noteiktas formas pieteikumu;  

6.4.1.2. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu;  

6.4.1.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;  
6.4.1.4. notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks. Pilnvarā jābūt norādītam, kādām 
konkrētām darbībām šī persona ir pilnvarota;  
6.4.2. juridiskā persona, pārstāvim uzrādot pasi vai personas apliecību:  
6.4.2.1. noteiktas formas pieteikumu;  

6.4.2.2. izsoles nodrošinājuma iemaksu apliecinošu dokumentu;  

6.4.2.3. izsoles dalībnieka reģistrācijas maksas iemaksu apliecinošu dokumentu;  

6.4.2.4. apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju;  

6.4.2.5. apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju;  



6.4.2.6. izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi;  

6.4.2.7. Uzņēmumu reģistra izziņu par izsoles dalībnieka amatpersonu pārstāvības tiesībām, kas izsniegta ne 
agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas;  

6.4.2.8. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (datorizdruka no VID datu bāzes), kas izsniegta ne agrāk par sešām 
nedēļām pirms izsoles dienas un kas apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus, nodevas 
un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;  

6.4.2.9. pilnvaru pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, ja izsoles dalībnieku pārstāv persona, kuras pārstāvības 
tiesības neizriet no šo noteikumu 6.4.2.7.punktā norādītās izziņas. Pilnvarā ir jābūt norādītam, kādām konkrētām 
darbībām šī persona ir pilnvarota.  
6.5. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:  
6.5.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;  

6.5.2. ja nav iesniegti visi šo noteikumu 6.4.1.punktā (fiziskām personām) vai 6.4.2.punktā (juridiskajām 
personām) minētie dokumenti;  
6.6. Izsoles dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā, kurā norāda šādas ziņas:  
6.6.1. dalībnieka kārtas numurs;  

6.6.2. vārds un uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs;  

6.6.3. adrese, telefons;  

6.6.4. atzīme par izsoles reģistrācijas un drošības maksas nomaksu;  

6.6.5. atzīme par to, ka izsoles dalībnieks ir iepazinies ar izsoles noteikumiem.  
6.7. Reģistrētam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā ir šāda informācija:  
6.7.1. dalībnieka kārtas numurs (apliecības Nr.);  

6.7.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas nosaukums, 
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;  

6.7.3. atzīmes par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas nomaksu;  

6.7.4. izsoles vieta un laiks;  

6.7.5. izsolāmais objekts un izsoles sākuma cena;  

6.7.6. izsniegšanas datums, reģistratora paraksts;  
6.8. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles sākumam sniegt informāciju par izsoles dalībniekiem.  
7. Izsoles norise 
 
7.1. Izsole notiks Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1, Alsungā, sēžu zālē 2016.gada 31.maijā plkst. 
15:00.  

7.2. Izsoli vada šo noteikumu 1.3. punktā minētais komisijas vadītājs, viņa prombūtnē - komisijas vadītāja 
vietnieks vai norīkota persona no komisijas locekļiem.  

7.3. Izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un 
pasi vai personas apliecību. Izsoles komisija pārbauda izsoles dalībnieka pilnvaras, pēc kā izsoles dalībnieku 
sarakstā ieraksta solītāja vārdu un uzvārdu, solītājs parakstās, piekrītot izsoles noteikumos nosacītajai kārtībai, 
viņam izsniedz reģistrācijas karti, kuras numurs atbilst reģistrācijas apliecības numuram.  
7.4. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas 
apliecību un pasi vai personas apliecību, izsoles dalībnieks skaitās neieradies uz izsoli.  

7.5. Pirms izsoles sākuma izsoles komisija pārliecinās par reģistrēto izsoles dalībnieku ierašanos. Ja izsoles 
komisija konstatē, ka kāds no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem šā nolikuma 7.1.punktā noteiktajā laikā nav 
ieradies, tad šis izsoles dalībnieks skaitās nepiedalījies izsolē un viņam neatmaksā nodrošinājuma naudu.  

7.6. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo īpašumu, paziņo izsoles sākumcenu, izsoles soli un informē 
par solīšanas kārtību.  

7.7. Jebkādus komunikācijas līdzekļus izsoles laikā lietot aizliegts.  

7.8. Ja uz izsoli ieradies tikai viens izsoles dalībnieks, notiek solīšana un izsolāmo īpašumu piedāvā pirkt 
vienīgajam izsoles dalībniekam par cenu, kuru veido izsoles sākumcena, kas paaugstināta par vienu izsoles soli. 
Ja izsoles dalībnieks nosola izsolāmo īpašumu par šajā punktā norādīto cenu, izsoles dalībnieks tiek uzskatīts par 
izsoles uzvarētāju.  

7.9. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas karti. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.  



7.10. Izsoles vadītājs atkārto solītāja reģistrācijas kartes numuru un piedāvāto cenu un vaicā „Kurš sola vairāk?". 
Ja neviens no solītājiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto piedāvāto augstāko cenu un 
fiksē to ar āmura piesitienu. Trešais āmura piesities noslēdz solīšanu.  

7.11. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad par pirmo solītāju uzskatāms izsoles dalībnieks, kurš pirmais 
reģistrējies kā izsoles dalībnieks.  

7.12. Par izsoles norisi tiek rakstīts protokols, kurā tiek norādīta solīšanas gaita un katra izsoles dalībnieka 
nosolītā cena. Katrs izsoles dalībnieks ar savu parakstu protokolā apliecina norādītās cenas atbilstību viņa 
pēdējai nosolītajai cenai.  

7.13. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu parakstu 
protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis īpašumu, 
neparakstās protokolā, tiek uzskatīts, ka viņš atteicies no nosolītā īpašuma. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš 
tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Šajā gadījumā par 
īpašuma nosolītāju tiek uzskatīts izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis nākošo augstāko cenu un viņam tiek 
piedāvāts protokolā apliecināt ar savu parakstu piekrišanu slēgt pirkuma līgumu.  

7.14. Ja šo noteikumu 7.13.punktā noteiktajā gadījumā pirkums tiek piedāvāts dalībniekam ar otro augstāko 
nosolīto cenu un šī persona atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņa zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. 
Nodrošinājuma nauda šādam dalībniekam netiek atmaksāta un tiek izziņota atkārtota izsole.  

7.15. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši pārdodamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā pēc attiecīga 
iesnieguma saņemšanas tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  
 
8. Izsoles protokola un rezultātu apstiprināšana 
 
8.1. Izsoles komisija septiņu dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles protokolu.  

8.2. Izsoles rezultātus 30 dienu laikā pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu saņemšanas un pārbaudes par 
līdzekļu ienākšanu pašvaldības norēķinu kontā, apstiprina Alsungas  novada iepirkuma, izsoles un konkursa, 
pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas komisija.  

8.3. Sūdzības par  komisijas un/vai izsoles vadītāja darbībām var iesniegt Alsungas novada domē (Pils ielā 1, 
Alsungā, LV-3306) trīs darba dienu laikā pēc izsoles.  

8.4. Alsungas  novada iepirkuma, izsoles un konkursa, pamatlīdzekļu novērtēšanas un norakstīšanas komisijas 
lēmumus var apstrīdēt Alsungas novada domē (Pils ielā 1, Alsungā LV-3306) viena mēneša laikā.  
 
9. Norēķini par nosolīto īpašumu un pirkuma līguma slēgšana  
 
9.1. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par īpašuma nosolītāju, personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību 
septiņu dienu laikā saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto īpašumu.  

9.2. Izsoles dalībniekam divu nedēļu laikā pēc šo noteikumu 9.1.punktā minētās izziņas saņemšanas jāveic 
atlikušie maksājumi par īpašuma pirkšanu. Pēc maksājumu  
veikšanas maksājumu apliecinošie dokumenti iesniedzami Alsungas novada pašvaldībā Pils ielā 1 Nekustamo 
īpašumu nodaļā.  

9.3. Pašvaldība izsoles dalībniekam, kurš nosolījis īpašumu un veicis visus maksājumus, septiņu darba dienu 
laikā pēc šo noteikumu 8.2.punktā noteiktās izsoles rezultātu apstiprināšanas izsniegs parakstīšanai izsolāmā 
īpašuma pirkuma līgumu.  

9.4. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 9.2.punktā noteiktajā termiņā nav norēķinājies šajos 
noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu. Nodrošinājuma nauda attiecīgajam 
dalībniekam netiek atmaksāta.  

9.5. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku, kurš nosolījis 
nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas 
dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša solīto augstāko cenu.  
 
10. Nenotikušās izsoles 
 
10.1. Izsoles komisija pieņem lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu:  
10.1.1. ja uz izsoli nav reģistrēts vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles dalībnieks;  



10.1.2. ja izsole bijusi izziņota, pārkāpjot šos noteikumus vai Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;  

10.1.3. ja izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts sludinājumā;  

10.1.4. ja tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts 
kāds pārsolījums;  

10.1.5. ja tiek konstatēts, ka bijusi noruna kādu atturēt no piedalīšanās solīšanā;  

10.1.6. ja neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;  

10.1.7. ja izsolē starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu;  

10.1.8. ja vienīgais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis izsolāmo īpašumu, nav parakstījis izsolāmā īpašuma pirkuma 
līgumu;  

10.1.9. ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu šajos 
noteikumos nosacītajā termiņā;  

10.1.10. ja pēdējais no nosolītājiem, kas par tādu kļuvis saskaņā ar šo noteikumu 9.5.punktu, neparaksta 
izsolāmā īpašuma pirkuma līgumu;  

10.1.11. ja izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;  

10.1.12. ja izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.  
 
 



Nekustamā īpašuma  
„Mežniecībai”, Alsungas nov.  

Izsoles noteikumu  
1.pielikums  

PIETEIKUMS  DALĪBAI IZSOLĒ 

__________________                

(datums) 

 

Pretendents 

 

______________________________________________________________________ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas – nosaukums) 

 

______________________________________________________________________ 

(personas kods, reģistrācijas nr.) 

 

______________________________________________________________________ 

(deklarētā adrese, juridiskā adrese, tālrunis, e-pasta adrese) 

 

______________________________________________________________________ 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________________________________ 

(bankas nosaukums, bankas konta numurs) 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu 

1. PIESAKA DALĪBU IZSOLĒ – nekustamais īpašums ‘’Mežniecība’’; 

2. pirms dalības izsolē ir/nav (vajadzīgo pasvītrot) iepazinies ar izsolāmo objektu un pēc līguma noslēgšanas 
neizvirzīs pretenzijas attiecībā uz izsoles objektu; 

3. apliecina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un apņemas tos ievērot; 

4. atzīst sava pieteikuma spēkā esamību līdz izsoles komisijas lēmuma pieņemšanai, bet gadījumā, ja tiks 
atzīts par uzvarētāju, tad līdz līguma noslēgšanai; 

5. garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas. 
 

      

    



 

Pielikumā: (atzīmēt iesniegtos dokumentus) 

 pases kopija (fiziskām personām) 

 reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa no kompetentas iestādes, kas apliecina 
reģistrācijas faktu 

 nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija 

 Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par Pretendenta amatpersonas pārstāvības 

tiesībām (juridiskām personām) kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms 

izsoles dienas 

dokuments par dalības maksas samaksu 

 dokuments par nodrošinājuma maksas samaksu 

              notariāli apliecinātu pilnvaru, ja fizisko vai juridisko personu pārstāv 

                pilnvarnieks. Pilnvarā   jābūt norādītam, kādām konkrētām darbībām šī persona 

                 ir pilnvarota; 

 apliecinātu spēkā esošu statūtu (sabiedrības līguma, satversmes, nolikuma) kopiju 

 izsoles dalībnieka lēmējinstitūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma iegādi 

                     Valsts ieņēmumu dienesta izziņu (datorizdruka no VID datu bāzes), kas  

                      izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām pirms izsoles dienas un kas   

                       apliecina, ka dalībnieks ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus,  

                        nodevas un valsts   obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;  

 

 

____________________________________ 

       (paraksts; paraksta atšifrējums) 

 



Nekustamā īpašuma  
„Mežniecībai”, Alsungas nov.  

Izsoles noteikumu  
2.pielikums  

Reģistrācijas apliecība Nr._______ 
 

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasts  
 
____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro, 00 centi) un nodrošinājumu –EUR 1200,00 
(viens tūkstotis divi simti eiro un 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks 2016.gada 
31.maijā plkst. 15:00 Pils ielā 1, Alsungā, domes sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts Nekustamais īpašums 
„Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
 ēka (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 003) ar kopējo platību 212.50 m2,  

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
 

  
Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 12000 (divpadsmit tūkstoši  eiro un 00 centi).  
 
Apliecība izdota _____.gada _______________  
 
Komisijas sekretāre ____________________________  
z.v. paraksts  



. Nekustamā īpašuma  
„Mežniecība”, Alsungas  nov.  

Izsoles noteikumu  
3.pielikums  

Izsoles protokols Nr._____ 
 
Izsoles laiks un vieta: 2016.gada 31.maijā. plkst.15:00 Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas  novadā.  
Izsolāmā objekta nosaukums un adrese:  
Nekustamais īpašums „Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
 

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
 

  
Izsoles gaita: _______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)  
_____________________________________________________________________  
(izsoles dalībnieka, kurš par objektu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns 
nosaukums) ____________________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
reģistrācijas kartītes nr._____  
Iemaksāts nodrošinājums EUR 1200,00 (Viens tūkstotis divi simti eiro un 00 centi).  
Objekta pircējam divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā (summa ar 
cipariem un vārdiem)_________________________________________________  
Pircējs apņemas nomaksāt visu summu divu nedēļu laikā no izsoles dienas.  
Izsoles noteikumi pircējam ir zināmi.  
Komisijas priekšsēdētājs  
________________  
Z.v.  
Komisijas locekļi:  
Nosolītā objekta pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums  
________________________________________________________________  
Z.v.  
Pircēja vai pilnvarotās personas paraksts  



Nekustamā īpašuma  
„Mežniecība”, Alsungas  nov.  

Izsoles noteikumu 
4.pielikums  

Izziņa 
norēķinam par izsolē iegūto objektu  
_____________________________________________________________________ 
Izsoles dalībnieka, izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums  
_____________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs  
Izsolē, kas notika 2016.gada 31.maijā Pils ielā 1, Alsungā ieguva īpašumā Nekustamo īpašumu „Mežniecība” 
sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
 

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
 

par summu (summa cipariem un vārdiem)  
_____________________________________________________________________ 
Iemaksāts nodrošinājums EUR 1200.00 (Viens tūkstotis divi simti eiro un 00 centi).  
 
Līdz 2016.gada ____._____________ jāpārskaita (summa ar cipariem un 
vārdiem)___________________________________________________________________________, ieskaitot 
to Alsungas novada domes kontā Nr.LV78UNLA0011012130623, SEB banka, kods UNLALV2X,.  
Komisijas priekšsēdētājs  
_______________  
Z.v.  
Izsoles protokolists _______________ 

 

 

 

 

 

 



Nekustamā īpašuma  
„Mežniecība”, Alsungas  nov.  

Izsoles noteikumu  
5.pielikums 

 
Nekustamā īpašuma pirkuma līgum ( projekts)  

 

Alsunga, 2016. gada ___._____ 

 

Alsungas novada dome, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’  rīkojas, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 

90000036596, Alsunga, Pils ielā 1, Alsungas novads turpmāk tekstā - Pārdevējs, tās priekšsēdētāja Aivara 

Sokolovska personā, un  

___________, personas kods vai reģ. Nr……………, dzīvojoša/juridiskā adrese _______- iela ______, _____, 

LV-_____, turpmāk tekstā – Pircējs, pamatojoties uz  Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu  un 

Alsungas novada domes 201___.gada ‘’__’’____  lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma ‘Mežniecība, Alsungā, 

Alsungas novadā , atsavināšanu’’ (prot. Nr.10,) un 201_-.gada ‘’_______- lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma 

‘’Mežniecība’’ Alsungā, Alsungas novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu’’ (prot. Nr.___ ), noslēdz šo Nekustamā 

īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:                                                                                           

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā  
nekustamo īpašumu ‘Mežniecība, Alsungā, Alsungas novadā , kas sastāv Nekustamais īpašums 
„Mežniecība” sastāv no: diviem zemes gabaliem un ēkām: 
Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090332-0.92 ha 

 
009 0332 003) ar kopējo platību 212.50 m2,  

- pagrabs (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 002) ar kopējo platību 40.70 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 004) ar kopējo platību 80.40 m2,  
- šķūnis (kadastra apzīmējums 6242 009 0332 005) ar kopējo platību 140.30 m2,  

Zemes gabals ar kadastra Nr.62420090230-0.58 ha 
, turpmāk tekstā – 

nekustamais īpašums. 
1.2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Alsungas novada   zemesgrāmatā 2014.gada 

15.oktobrī, nodalījuma Nr. 10000152768, žurnāla Nr. 3300000868075. 

1.3. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – 
 Zemes gabalā ar kadastra Nr.62420090032 
Atzīme – autoceļa Almale-Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 
Atzīme- ceļa servitūts par labu nekustamiem īpašumiem ar kadastra Nr.62420090280, 62420090279, 
62420090056 
Zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr.62420090230 
Atzīme- autoceļa Reģi-Oliņi 30m aizsargjosla 
Atzīme- autoceļa Almale -Rāvas 30m aizsargjosla 
Atzīme – elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līnijas 4.6m aizsargjosla 

 



1.4. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un 

saistībām, un par to nav tiesas strīdu. 

1.5. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir 

zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju. 

1.6. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi. 

Pilnas īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu pircējs iegūst pēc Pirkuma līguma reģistrēšanas Zemesgrāmatā. 

1.7. Zemes gabala lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve(0908). 

1.8. Saskaņā ar Civillikuma 1603.panta 5.punktu PĀRDEVĒJS atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības 

pienākums attiesājuma gadījumā. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, 

kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā. PIRCĒJS atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja 

atbildību no PĀRDEVĒJA. 

1.9. PĀRDEVĒJAM ir likumā paredzētās atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu, ja PIRCĒJS to 

neizmanto šajos līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā, kā arī PĀRDEVĒJS ir tiesīgs izmantot 

pirmpirkuma tiesības attiecībā uz nekustamo īpašumu ne mazāk kā trīs gadu laikā pēc Pirkuma līguma 

parakstīšanas dienas. Atpakaļpirkuma līgums PIRCĒJAM ar PĀRDEVĒJU jānoslēdz viena mēneša laikā no 

pieprasījuma par atpakaļpirkumu saņemšanas dienas. Šādā gadījumā nekustamais īpašums tiek atpirkts par 

pirkuma līgumā noteikto cenu. Šī termiņa neievērošanas gadījumā PIRCĒJS 10 dienu laikā nomaksā līgumsodu 

10% apmērā no nekustamā īpašuma pirkuma cenas.  

  

 

 

2. Pirkuma maksa 

 

2.1. Saskaņā ar Alsungas novada domes 201---.gada ‘’---’’--- lēmumu (protokols Nr. -- ) par nekustamā īpašuma 

‘’Mežniecība’’ Alsunga, Alsungas novads, nosacītās cenas apstiprināšanu un, pusēm savstarpēji vienojoties, 

nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir EUR _____ (__________). 

2.2. Maksāšanas līdzekļi – 100% EURO 

2.3. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas 

par to otrai pusei. 

2.4. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto 

pirkuma maksu.  

 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

 

3.1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, apbūves un vides aizsardzības 

noteikumi. 

3.2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un 

nodevas.  



3.3. PĀRDEVĒJS apņemas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas parakstīt 

piekrišanu īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrēšanu Alsungas novada zemesgrāmatā uz PIRCĒJA 

vārda. 

3.4. PIRCĒJAM jāievēro sekojoši noteikumi turpmākā nekustamā īpašuma izmantošanā: 

3.4.1. zemesgabals jāizmanto atbilstoši tā lietošanas mērķim un jāuztur atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, regulāri noteiktajos termiņos jāmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktos un tieši ar objektu saistītos nodokļus un nodevas; 

            

4. Nobeiguma noteikumi 

 

4.1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā. 

4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.  

4.3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie 

būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

4.4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar 

vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs. 

4.5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai 

Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

  

 

PĀRDEVĒJS                                                                   PIRCĒJS 

________________                                             __________________ 

/--------/                                                            /-------/ 

 

 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 



15.# 

Par EKC “Suiti” iesnieguma izskatīšanu 

A.Sokolovskis,D.Martinova, V.Dunajevs 

 

 

  Saskaņā ar: 

 Biedrības Etniskās kultūras centrs “SUITI" Reģ.nr.40008064940 14.04.2016.Nr.1/4/2016. 
iesniegumu 

par jau iznomātām telpām piegulošās priekštelpas un tualetes izīrēšanu  (Skolas ielā 11A , Alsungā), 

 14.04.2016. novada Domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J. Gulbis,   I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav”      
Balsošanā nepiedalās Dace Martinova.                                  
Dome nolemj: 

 
1. EKC “SuitI” pieprasītās telpas Skolas ielā 11A  izmantot  kā koplietošanas telpas. 
 

 

16. # 

Par atļauju amata savienošanai 

A.Sokolovskis, I.Butāne 

 

                                                     Par atļauju  amata savienošanai 

 Izskatot Alsungas novada domes Būvvaldes vadītājas-arhitektes Inetas Butānes iesniegumu ar lūgumu 

atļaut savienot vadītājas-arhitektes amatu ar darbu Priekules un Vaiņodes  novadu pašvaldības Būvvaldēs, kā arī 

veikt saimniecisko darbību arhitekta specialitātē, 

  konstatēja: 

 Ineta Butāne Alsungas novada domes Būvvaldes vadītājas (arhitektes) amata apstiprināta saskaņā ar 

14.12.2013. darba līgumu. 

Inetas Butānes darbs Priekules un Vaiņodes novadu pašvaldību Būvvaldēs nav saistīts ar amata pienākumu 

veikšanu Alsungas novada domes Būvvaldē. Amatu savienošanu Ineta Butāne plāno veikt ārpus pamatdarba 

vietā noteiktā darba laika. 

Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta trešā 

daļa nosaka, ka valsts amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda 

amatu savienošana ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu 

savienošanas uzsākšanas rakstveidā iesniedz amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu. 

           Izvērtējot novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus un, pamatojoties uz 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, 8.1 panta 
piekto daļu, un 20.panta pirmo daļu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E. Zvejnieks, J. Gulbis, D. Martinova,  I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 



Dome nolemj: 
 

1. Atļaut Inetai Butānei savienot Alsungas novada domes Būvvaldes vadītājas (arhitektes) amatu ar darbu 

Priekules un Vaiņodes novadu pašvaldību Būvvaldēs, kā arī veikt saimniecisko darbību arhitekta 

specialitātē, 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu. 188.panta pirmo un 

otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt iesniedzot sūdzību Administratīvajā rajona tiesā, Lielā 

ielā 4, Liepājā, mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

17.# 
Par pamatbudžeta rezerves fonda līdzekļu pārcelšanu transferta veidā uz speciālo budžetu 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

            Pamatojoties uz 2015.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr. 763  “Grozījumi Ministru kabineta 

2008.gada 11.marta noteikumos Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu izlietošanas kārtība”, kas izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem”, 23.punktu, ir samazināti  atļautie  

mērķdotāciju izlietojuma veidi. 

  Sākot ar 2016.gada 1.janvāri, mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem drīkst izlietot: 

1) Pašvaldību autoceļu uzturēšanai, tai skaitā darbinieku atlīdzībai 

2) Pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, būvuzraudzībai 

un autoruzraudzībai, kā arī ES struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai nepieciešamajam 

pašvaldību līdzfinansējumam un pašvaldību autoceļu un ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu 

pamatsummas atmaksāšanai. 

3) Zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību autoceļus un ielas, kā arī bankas konta 

apkalpošanas izdevumu segšanai. 

 

Nedrīkst izlietot aizdevuma procentu maksāšanai, autoceļu uzturēšanai un būvei nepieciešamās tehnikas 

pirkšanai,  kas bija atļauta līdz 2015.gada 31.decembrim. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzu lemt par EUR 4000 (Četri tūsktoši euro) pārcelšanu  no 

pamatbudžeta rezerves fonda transferta veidā  uz speciālo ( autoceļu) budžetu aizdevuma procentu 

atmaksai 2016.gadā, jo , ja  aizdevuma procenti netiek nomaksāti līgumā paredzētajā termiņā, Valsts 

kase var pieprasīt nekavējoties atmaksāt visu atlikušo aizņēmuma pamatsummu. 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis,  E.Zvejnieks, J. Gulbis,  D. Martinova, I. Staņislavčika, Z. 
Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav”                                          

Doma nolemj: 
 

1. Atļaut pārcelt līdzekļus Euro 4000 no pamatbudžeta rezerves fonda transfertam uz speciālo budžetu 

procentu nomaksai 2016.gadā. 

       

 

 

Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis 06.05.2016. 

Kancelejas vadītāja V.Zingberga   06.05.2016. 


