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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                            

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 

2021. gada 15. aprīlis                                                      Nr. 7 

Darba kārtībā: 

1. Par nekustamā īpašuma “Kalnkāpenieki” zemes gabalu atdalīšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

3. Par dzīvokļa īpašuma Kuršu iela 6-4, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

4. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 22-2, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

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

6. Par īpašuma “Viesuļi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

7. Par zemes nomu. 

8. Par Alsungas novada domes kultūras projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem.  

9. Par Alsungas novada domes projektu konkursa “Mēs Alsungai!” izvērtēšanas 

rezultātiem. 

10. Par Alsungas novada domes uzņēmēju projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem. 

11. Par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektam. 

 

D. Kalniņa lūdz iekļaut papildus jautājumu: 

12. Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-2”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Deputāti nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā papildus jautājumu: 

12. Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-2”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

 

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

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, 

Inārs Bērtulsons, Andris Kaminskis, Inga Bredovska. 

Sēdē nav ieradušies deputāti: Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, izpilddirektors Voldemārs 

Dunajevs, projektu vadītāja Agnese Jonele. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

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

Par nekustamā īpašuma “Kalnkāpenieki” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 18.03.2021. 

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

deklarētā adrese “[..]”,  Alsungas novads, [..], p.k., [..], deklarētā adrese “[..]”,  Alsungas 

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

apzīmējumu 62420080223 un 62420080515, un piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunu 

nosaukumus.  

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

konstatēts, ka iesniedzēji ir lūguši atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā 

reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta 

pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. 

un 12. punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu “Kalnkāpenieki” (kadastra Nr. 62420080221): 

1. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080223 - 3.00 ha;  

1.1 Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).  

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

2. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420080515 - 0.43 ha;  

2.1 Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

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

 

2.# 

Par nekustamā īpašuma “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome ir izskatījusi ierosinājumu atsavināt Alsungas novada domei 

piederošo zemesgabalu “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 

62420080038, platība 0.1396 ha. Izskatot minēto ierosinājumu, Alsungas novada dome 

konstatēja: 

Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000480357, 09.09.2010. Alsungas novada domei ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 
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nekustamo īpašumu “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 

62420080038, platība 0.1396 ha, par ko ir izsniegta Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz zemesgabals “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 

62420080038, ir nodots nomas lietošanā [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..]. 

Alsungas novada dome ir saņēmusi no [..] un [..] ierosinājumu atsavināt Alsungas 

novada domei piederošo zemesgabalu “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, izsakot 

vēlmi nopirkt šo zemes gabalu. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punkta un 25.panta 2.daļas 

noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 

noteiktā kārtībā. 

Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] un [..] ir tiesības ierosināt 

zemesgabala “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novadā, atsavināšanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. 

punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, 

kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktā 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. 

Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir 

izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas 

novads, un tas nav nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk 

apsaimniekotu pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir 

atzīstama minētā nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4. 

punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst 

šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar 

nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Saskaņā ar 2021.gada 23.martā veikto minētā zemes gabala tirgus novērtējumu, ko 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem veicis sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs [..], īpašuma vērtētāja 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.26, zemes īpašuma “Maija iela 22”, Alsunga, 

Alsungas novads, tirgus vērtība ir noteikta 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 

centi) apmērā. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem zemesgabala “Maija ielas 22”, Alsunga, Alsungas novads, aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 491.00 EUR (četri simti deviņdesmit viens eiro 00 centi). 

Ievērojot  iepriekš minēto minēto, zemesgabals “Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas 

novads, atsavināms par cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

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

“Atturas” nav, 
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“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atsavināt Alsungas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes 

īpašumu „Maija iela 22”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 62420080038, 

platība 0.1396 ha, pārdodot to par nosacīto cenu 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti 

euro 00 centi) [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], katram ½ domājamo 

daļu. 

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..], personas kods [..] un [..], personas kods [..], 

līdz 2021.gada 31.maijam nav veicis pirkuma maksas nomaksu vai noslēdzis pirkuma 

līgumu ar Alsungas novada domi saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

3. Ņemt vērā, ka uz zemes gabala atrodas [..], personas kods [..], un [..], personas kods 

[..], piederošas būves. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

3.# 

Par dzīvokļa īpašuma Kuršu iela 6-4, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Kuršu iela 6”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 232, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo platību 40.10 m
2
 un  

kopīpašuma 401/1753 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420080429001, būves ar kadastra apzīmējumu 62420080429002 un 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080429, kura kopējā platība 0.0532 ha (turpmāk 

– dzīvokļa īpašums Nr.4), nostiprinātas 2021.gada 17.martā Alsungas novada pašvaldībai, 

Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 266 4. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 19.novembra 

lēmumu Nr. 20 “Par dzīvokļa “Kuršu iela 6-4”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu”, 

dzīvoklis nodots atsavināšanai. 

Atsavināšanas likuma 45.panta (5). daļā noteikts, ka, “Ja īrnieks vai viņa ģimenes 

locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā 

kārtībā, ievērojot, ka: [..] 2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā 

noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību 

nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.” 

Savukārt Atsavināšanas likuma 45.panta (6).daļā noteikts, ka “Zemes īpašnieks (īpašnieki) un 

dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no piedāvājuma 

saņemšanas dienas.” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu saņemšanas dienas pirmpirkuma tiesīgai personai jāpaziņo Domei par 

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

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

mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta 

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

Dzīvokļa īpašumam Nr.4 ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 23.martā  ir 

2200.00 EUR ( divi tūkstoši divi simti eiro un 00 ceti). 
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2. Atlikusī bilances vērtība 2143.25 EUR. 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu, 45.panta 5. daļu, 2020.gada 19.novembra 

lēmumu Nr. 20 “Par dzīvokļa “Kuršu iela 6-4”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu”, 

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

apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Nr.4, “Kuršu iela 6”, Alsunga, 

Alsungas novads, kadastra Nr.6242 900 232, kas sastāv no dzīvokļa Nr.4 ar kopējo 

platību 40.10 m
2
 un  kopīpašuma 401/1753 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080429001, būves ar kadastra 

apzīmējumu 62420080429002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 

62420080429, kura kopējā platība 0.0532 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.4). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.4 nosacīto cenu 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi 

simti eiro un 00 centi). 

3. Uzdot Alsungas novada domes nekustamā īpašuma speciālistei S. Kreičmanei divu 

nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu 

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

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

trīs mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas). 

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

dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu.  

 

4.# 

Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 22-2, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Raiņa iela 22”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 233, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 41.90 m
2
, 

kopīpašuma 419/949 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420080440001, būves ar kadastra apzīmējumu 62420080440002 un 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080440, kura kopējā platība 0.305 ha (turpmāk – 

dzīvokļa īpašums Nr.2), nostiprinātas 2021.gada 18.martā Alsungas novada pašvaldībai, 

Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.258 2. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 19.novembra 

lēmumu Nr. 20 “Par dzīvokļa “Raiņa iela 22-2”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu”, 

dzīvoklis nodots atsavināšanai. 

Atsavināšanas likuma 45.panta (5). daļā noteikts, ka, “Ja īrnieks vai viņa ģimenes 

locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā 

kārtībā, ievērojot, ka: [..] 2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā 
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noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību 

nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.” 

Savukārt Atsavināšanas likuma 45.panta (6).daļā noteikts, ka “Zemes īpašnieks (īpašnieki) un 

dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no piedāvājuma 

saņemšanas dienas.” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu saņemšanas dienas pirmpirkuma tiesīgai personai jāpaziņo Domei par 

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

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

mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta 

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

Dzīvokļa īpašumam Nr.2 ir noteiktas šādas vērtības: 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 23.martā ir 

1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 ceti). 

2. Atlikusī bilances vērtība 893.35 EUR. 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu, 45.panta 5 daļu 2020.gada 19.novembra  

lēmumu Nr.20 “Par dzīvokļa “Raiņa iela 22-2”Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu”, 

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

apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai  dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Raiņa iela 22”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr. 6242 900 233, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 

41.90 m
2
, kopīpašuma 419/949 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080440001, būves ar kadastra apzīmējumu 

62420080440002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080440, kura 

kopējā platība 0.305 ha (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr. 2). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 2 nosacīto cenu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci 

simti eiro un 00 ceti). 

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

nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu 

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

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr. 2 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot 

trīs mēnešu laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas)  

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

dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu. 
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5.# 

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

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.5, Alsunga, Alsungas novads, kadastra 

Nr.6242 900 0234, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 44.60 m
2
, kopīpašuma 

446/3263 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

62420080523001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62420080523002 un zemesgabala ar 

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

īpašums Nr. 5), nostiprinātas 2021.gada 18.martā  Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000538739 5. 

Pamatojoties uz Alsungas novada  domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 19.novembra 

lēmumu Nr.20 “Par dzīvokļa Ziedulejas iela 5-5 Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu”, 

dzīvoklis nodots atsavināšanai. 

Atsavināšanas likuma 45.panta (5). daļā noteikts, ka, “Ja īrnieks vai viņa ģimenes 

locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā 

kārtībā, ievērojot, ka: [..] 2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā 

noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību 

nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.” 

Savukārt Atsavināšanas likuma 45.panta (6).daļā noteikts, ka “Zemes īpašnieks 

(īpašnieki) un dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no 

piedāvājuma saņemšanas dienas.” 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

atsavināšanu saņemšanas dienas pirmpirkuma tiesīgai personai jāpaziņo Domei par 

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

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

mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta 

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

Dzīvokļa īpašumam Nr.5 ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 23.martā ir 

2300.00 EUR (divi tūkstoši trīs simts eiro un 00 centi). 

2. Atlikusī bilances vērtība 1206.39 EUR 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, 2020.gada 19.novembra 

lēmumu Nr. 20 “Par dzīvokļa Ziedulejas iela 5-5, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu”, 

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

apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.5, Alsunga, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0234, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 55.50m
2
, 
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kopīpašuma 446/3263 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu 62420080523001, palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 

62420080523002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080523, kura 

kopējā platība 2399 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.5). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr. 5 nosacīto cenu 2300.00 EUR (divi tūkstoši trīs 

simts eiro un 00 centi). 

3. Uzdot Alsungas novada domes nekustamā īpašumu speciālistei S. Kreicmanei divu 

nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu 

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

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.5 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot 

trīs mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas). 

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

dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu.  

 

6.# 

Par īpašuma “Viesuļi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Viesuļi” ar kadastra 

apzīmējumu Nr.62420040042, kas izstrādāts, pamatojoties uz Alsungas novada domes 2020. 

gada 19. marta sēdes protokola izrakstu Nr. 6, 7.# „Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „Viesuļi”, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

62420040042  sadalīšanai”, Alsungas novada teritorijas plānojumu, Alsungas novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Pieņemt zināšanai, ka SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādājis zemes ierīcības projektu 

nekustamam īpašumam “Viesuļi”, kur zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  

Nr.62420040042 sadalāma divās  daļās kopplatība 8.70 ha. 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

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

Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā 

pašvaldība, izdodot administratīvo aktu.  

Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi” 11. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par 

projekta apstiprināšanu vai tā noraidīšanu. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka 

Administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās 

ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu 

reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas 

sniegto informāciju. 

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.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība 

vai zemes vienības daļa.  

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
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un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Finanšu 

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

komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamam īpašumam “Viesuļi” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

62420040042, Alsungas novads. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašuma “Viesuļi” sadalījumu : 

2.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. 62420040042 ar kopplatību 8.70 

ha, kas sadalāms 2. daļās  

2.1.1. projektētajai zemes vienībai Nr.1 (6242 004 0215, 3.7 ha), atstājot 

nosaukumu “Viesuļi”, saglabājot adresi ēkām un būvēm „Viesuļi”, Alsungas 

novads, nosakot lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101). Zemes 

gabals uzmērot var tikt precizēts.  

2.1.2. projektētajai zemes vienībai Nr.2 (6242 004 0216, 5.0 ha), atbilstoši 

uzsāktai pašreizējai zemes vienības izmantošanai, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101), piešķirt nosaukumu “Jaunviesuļi”, Alsungas 

novads, jauna īpašuma veidošanai. Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. 

3. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto 

zemes ierīcības projektu. 

4. Lēmumu desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts Zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

5. 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). 

 

7.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

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

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

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

16.novembra saistošiem noteikumiem Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes 

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

dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads iesniegumu (11.03.2021., Nr. 2.1.17/36) un [..], personas 

kods [..],dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads (07.04.2021., Nr.2.1.17/46), Finanšu un 

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

komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska, 
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“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ar 01.05.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2023. ar [..], personas kods [..], 

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

apzīmējumu 62420120139 - 0.3 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 

0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā 

(bez PVN). 

2. Ar 01.05.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads,  par zemes gabalu “Ceļa daļa” ar kadastra 

apzīmējumu 62420080390 - 0.04 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 

0.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā 

(bez PVN). 

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

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

8.# 

Par Alsungas novada domes kultūras projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz: 

- Konkursa nolikumu Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras 

projektiem Alsungas novadā (apstiprināts ar 2018. gada 15. februāra sēdes 

protokollēmumu Nr. 2#5), 

- 2021. gada 9. aprīļa kultūras projektu konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumu 

(09.04.2021. protokols Nr. 2),  

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

apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 500,00 eiro 2021.gadā konkursā “Alsungas novada domes 

finansējuma saņemšanai kultūras projektiem Alsungas novadā” iesniegtajam 

projektam “Alsungas Jauniešu diena 2021” darba grupa biedrība “Liepu ielas 

radošais kvartāls”, grupas vadītāja Dace Oberšate – Veisa. 

2. Pārvirzīt 500,00 eiro no Alsungas novada domes kultūras projektu konkursam 

piešķirtajiem līdzekļiem projektu konkursa “Mēs – Alsungai!” papildus viena projekta 

pieteikuma atbalstīšanai. 
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9.# 

Par Alsungas novada domes projektu konkursa “Mēs Alsungai!” izvērtēšanas 

rezultātiem 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz: 

- Konkursa nolikumu Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai “Mēs 

Alsungai!” projektiem, Alsungas novadā apstiprināts ar Alsungas novada domes 

2020. gada 16. janvāra sēdes protokollēmumu Nr. 2#6), 

- 2021. gada 9. aprīļa projektu konkursa “Mēs Alsungai!” projektu konkursa 

izvērtēšanas komisijas lēmumu,  

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

apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Andris 

Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Ilze Bloka, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

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

 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 2021. gadā konkursā “Mēs Alsungai!” iesniegtajiem projektiem: 

1.1. “Alsungas pils ZA ēkas logu vizuālā tēla uzlabošana”, grupas vadītāja Kristīne 

Vasiļevska - Stepanova, 432,00 eiro; 

1.2. “Suitu takas”, grupas vadītāja Daiga Kalniņa, 500,00 eiro; 

1.3. “Dabas elpa”, grupas vadītājs Māris Laizāns, 500,00 eiro; 

1.4.  “Drošai un sakoptai videi”, grupas vadītāja Dace Oberšate-Veisa, 499,80 eiro. 

1.5.  “Radoša vide mazajiem alsundzniekiem”, grupas vadītājs Andris Stepanovs, 

500,00 eiro. (pārvirzīts finansējums no kultūras projektu konkursa) 

2. Uzdot Alsungas novada domes priekšsēdētājas vietniekam Grigorija Rozentālam slēgt 

līgumu ar iedzīvotāju iniciatīvas grupu “Staigātāji” (grupas vadītāja Daiga Kalniņa) par 

projekta “Suitu takas” īstenošanu un kontrolēt noslēgtā līguma izpildi. 

 

10.# 

Par Alsungas novada domes uzņēmēju projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz “Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu 

uzņēmēju projektiem” nolikuma 4.3. punktu, komisija izvērtējusi iesniegtos projektus. 

Pamatojoties uz “Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu 

uzņēmēju projektiem” nolikuma 4.3. punktu, Alsungas novada domes konkursa par 

finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2021. gadā komisijas protokolu (09.04.2021. 

protokols Nr.1) un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Sokolovskis, Inga Bredovska, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Juris Šteinbergs, 

 “Atturas” nav, 
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“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem 2021. gadā komisijas lēmumu un piešķirt finansējumu projektiem:  

1.1 Karīnai Bumbulei projekta “Latvijā audzētu sublimēto ogu un augļu maisījumi” 

īstenošanai 1000,00 eiro. 

1.2 Zaigai Lazdai projekta “Adījumi vienmēr ir modē” īstenošanai 1000,00 eiro. 

1.3 Sergejam Ahmaduļinam projekta “Aktīva dzīvesveida iespēja Alsungā” īstenošanai 

1000,00 eiro. 

 

11.# 

Par finansējuma piešķiršanu jaunatnes iniciatīvu projektam 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa, D. Oberšate-Veisa 

Kuldīgas novada jauniešu māja, kā organizators projekta “Kopa” ietvaros, organizē 

jauniešu projektu konkursu. Konkurss notiks gan Kuldīgas, gan Skrundas, gan Alsungas 

novada jauniešiem. Kuldīgā 2021. gadā paredzēts realizēt 7 šādus jauniešu projektus, Skrundā 

3-5 projektus, bet Alsungā 1 jauniešu projektu. Paredzēts, ka jauniešiem notiks semināri, kura 

laikā jaunieši mācās rakstīt projektus, tos prezentēt un aizstāvēt. Konkursa dalībnieku 

veikumu vērtē žurīja pēc konkursa nolikuma. Uzvarētāju komandai balvā tiek piešķirti 300 

eiro idejas īstenošanai. Finansējums netiek izmaksāts projekta īstenotājiem, bet apmaksāti 

rēķini, atbilstoši apstiprinātajam projektam. Tāpēc jaunatnes lietu speciāliste Dace Oberšate-

Veisa vēršas Alsungas novada domē ar lūgumu piešķirt 300 eiro lielu finsnējumu, lai varētu 

realizēt jauniešu protjekta konkursu Alsungā.  

Pamatojoties s uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 5. punktu un 21. pantu, 

2021. gada 21. janvāra Alsungas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 1#4) “Par 

21.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2021. 

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

jautājumu apvienotās komitejas 08.04.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Piešķirt Alsungas vidusskolai 300,00 eiro no rezerves fonda nedalītiem līdzekļiem 

jauniešu iniciatīvu konkursa organizēšanai. 

 

 

12.# 

Par dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-2”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..] iesniegums (Reģ. Nr.2.1.17/50, no 

13.04.2021). 
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Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) 

apakšpunktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

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

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

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

apakšpunktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2) punktu un 21. panta pirmās 

daļas 17) punktu, 

 

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

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

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Ziedulejas iela 5-2”, Alsunga, 

Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 456/3263. 

2.  Nodot atsavināšanai dzīvokli “Ziedulejas iela 5-2”, Alsunga, Alsungas novads, 

domājamā daļa 456/3263. 
3. Veikt dzīvokļa “Ziedulejas iela 5-2”, Alsunga, Alsungas novads, novērtēšanu. 
4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu ir noslēgts īres līgums. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

________________________________I. Bredovska 


