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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 

2020. gada 17. decembris                                                     Nr. 21 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam darbības termiņa 

pagarināšanu. 

2. Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2046. 

gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

3. Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam  

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu. 

4. Par sadarbības līgumu “Par jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādi”. 

5. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” precizēšanu. 

6. Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2018. sēdes protokollēmumā Nr.7#23 

“Par grozījumiem Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmumā 

Nr.19#13 par telpu nomu Skolas ielā 11a Alsungā”. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem V. Zingbergai. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem L.Kulbergam. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem G. Raikstiņai. 

10. Par zemes nomu. 

11. Par zemes nomu ar nomas pirmtiesīgām personām. 

12. Par atļauju amatu apvienošanai U. Priedoliņai. 

13. Par biedrības “EKC “Suiti”” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 

2021. gadā. 

14. Par biedrības “Suitu kultūras mantojums” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma 

piešķiršanai 2021. gadā. 

15. Par biedrības “Alsungas keramika” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma 

piešķiršanai 2021. gadā. 

16. Par biedrības “Ziedupīte” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 2021. 

gadā. 

17. Par biedrības “Boksa klubs Pērkons” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma 

piešķiršanai 2021. gadā. 

18. Par fonda “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai. 

19. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

 

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

20. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.Raģelei. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.Caunei. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.Lavrovam. 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā četrus papildus jautājumu: 

20. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem S.Raģelei. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.Caunei. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem I.Lavrovam. 

 

 

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

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

Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis. 

Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās: Inga Bredovska. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, finanšu nodaļas vadītāja 

Ausma Mundiciema, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  
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1.# 

Par Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2020. gadam darbības termiņa 

pagarināšanu 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Ņemot vērā, ka esošā Alsungas novada Attīstības programmas termiņš beidzas 

2020.gadā un pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām tiks īstenota Administratīvi teritoriālā 

reforma, pēc kuras īstenošanas Alsungas novads tiks pievienots Kuldīgas novadam, vadoties 

pēc VARAM rekomendācijām, esošās Attīstības programmas darbības termiņu nepieciešams 

pagarināt līdz spēkā stājas jaunā attīstības programma (norādot konkrētu gadu), kad tiks 

izstrādāta jaunā novada teritorijai.  

Pamatojoties uz Attīstības plānošana sistēmas likuma 13.panta otrā daļa – (2) 

Attīstības plānošanas dokuments zaudē spēku, ja beidzies tā darbības termiņš vai tas ar tiesību 

aktu tiek atzīts par spēku zaudējušu un uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 

Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74.punkts – 

74. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programma zaudē spēku, ja ir apstiprināta 

jauna pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programma. Ja beidzies 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz 

jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas apstiprināšanai. Finanšu un 

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

komitejas 10.12.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt Alsungas novada Attīstības programmas darbības termiņu līdz 2022.gadam. 

2. Grozīt Alsungas novada Attīstības programmas 2015.-2020.gadam nosaukumu, 

nosakot to “Alsungas novada Attīstības programma 2015.-2022.gadam”. 

3. Grozīt Alsungas novada Attīstības programmas 2015.-2020.gadam Rīcības plāna 

nosaukumu, nosakot to “Alsungas novada Attīstības programma 2015.-2022.gadam 

Rīcības plāns”. 

4. Grozīt Alsungas novada Attīstības programmas 2015.-2020.gadam Investīciju plāna 

nosaukumu, nosakot to “Alsungas novada Attīstības programma 2015.-2022.gadam 

Investīciju plāns”. 

 

2.# 

Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2046. 

gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) Pārejas 

noteikumu 9. punktā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunveidojamā novada teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi. Minēto projektu izstrādi līdz 2021. gada 

30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem 
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Iedzīvotāju reģistra datiem. Savukārt ATAVL pielikuma 21. punktā ir noteiktas 

jaunizveidojamā Kuldīgas novadā ietilpstošās teritoriālās vienības un administratīvais centrs.  

Atbilstoši ATAVL Pārejas noteikumu 9. punktam Ministru kabinets ir pieņēmis 

2020.gada 13.oktobra noteikumus Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – 

MKN Nr.631). 

Pamatojoties uz MKN Nr.631 noteikto kārtību, Kuldīgas novada pašvaldība iesniedza 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) pieteikumu mērķdotācijas 

saņemšanai jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas projektu izstrādei. Ar VRAA 03.11.2020. lēmumu Nr. 2/ATR20/20/2012 

Kuldīgas novada pašvaldībai piešķirta valsts mērķdotācija 36 200,00 EUR apmērā 

jaunizveidojamās novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādei. Norādītie attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādājami, sadarbojoties pašreizējām 

Kuldīgas novada, Skrundas novada un Alsungas novada pašvaldībām, savukārt to nodošana 

publiskai apspriešanai un apstiprināšana būs jaunizveidotā Kuldīgas novada pašvaldības 

kompetencē. Minēto dokumentu savlaicīga un kvalitatīva izstrāde ir būtiski nozīmīga visu 

jaunveidojamā novada teritoriālo vienību ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, t.sk. visu 

pašreizējo pašvaldību un vietējo kopienu interešu pārstāvniecībai, kā arī ES struktūrfondu un 

citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistei publisko investīciju projektiem. 

Plānošanas dokumentu projektus izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, plānošanas dokumenta izstrāde tiek uzsākta ar katras jaunajā novadā esošās 

pašvaldības lēmumu, kas ir tiesiskais pamats plānošanas dokumenta izstrādes procedūras 

ietvaros. Minēto noteikumu 66. punkts nosaka, ka dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, 

kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība 

sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. 

pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmo daļu, 12. panta pirmo daļu un 

21. pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66. punktu,  

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Grigorijs Rozentāls balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Sadarbībā ar Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā 

Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2046. gadam (turpmāk – 

“Stratēģija”) izstrādi. 

2. Par Stratēģijas izstrādes vadītāju apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības iestādes 

"Kuldīgas attīstības aģentūra" vadītājas vietnieku Kasparu Rasu. 

3. Uzdot Domes priekšsēdētājai D. Kalniņai nodrošināt pārstāvniecību darba/vadības 

grupās un nozaru/tematiskajās darba grupās. 



5 

4. Apstiprināt Stratēģijas darba uzdevumu (pielikums Nr. 1). 

5. Stratēģijas izstrādē ņemt vērā Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-

2030.gadam. 
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Pielikums Nr.1 

Alsungas  novada domes 

2020. gada 17.decembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 21#2) 

DARBA UZDEVUMS 

Jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 

 

1. Izstrādāt jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–2046. 

gadam (turpmāk – “Stratēģija”), kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, 

stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

2. Stratēģijas izstrādes pamatojošie normatīvie akti 

2.1. Likums “Par pašvaldībām”; 

2.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

2.3. Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

2.4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā noteikta Kuldīgas novada 

izveide, apvienojot esošo Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus; 

2.5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

2.6. Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 631 “Jaunizveidojamo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtība.”. 

3. Stratēģijas izstrādē ņemt vērā Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, 

Kurzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030. gadam, kā arī 

citus nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas dokumentus un kaimiņu novadu 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas. 

4. Stratēģijas izstrādes ietvaros izvērtēt spēkā esošo Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2014. – 2030.gadam, Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-

2030.gadam un Skrundas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014. – 2030.gadam, kā 

arī citus esošo novadu plānošanas dokumentus, iespēju robežās integrējot to risinājumus. 

5. Stratēģijas izstrādi veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī ņemt vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskos materiālus teritorijas attīstības 

plānošanas jomā, tai skaitā Stratēģijas izstrādes laikā aktualizētos materiālus. 

6. Stratēģijas izstrādē kā primāro darba vidi  izmantot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu (turpmāk – TAPIS). 

7. Stratēģiju izstrādāt kopsakarībā ar jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības 

programmu. 

8. Sekmēt sabiedrības līdzdalību Stratēģijas izstrādes procesā, veicot iedzīvotāju aptaujas, 

nodrošinot priekšlikumu iesniegšanu, tai skaitā e-vidē, iesaistot Kuldīgas, Skrundas un 

Alsungas novadu pašvaldību institūciju, valsts iestāžu, NVO sektora, uzņēmēju, vietējo 

kopienu  pārstāvjus un citus interesentus tematiskajās darba grupās un publiskās 

apspriešanas pasākumos 

9. Stratēģijas saturs: 
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9.1. stratēģiskā daļa, kurā ietverts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), 

stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes un teritorijas specializācija; 

9.2. telpiskā attīstības perspektīva, kurā apraksta un grafiski shematiski attēlo teritorijas 

perspektīvo telpisko struktūru, ietverot galvenās funkcionālās telpas un nozīmīgākos 

telpiskās struktūras elementus un to ilgtermiņa izmaiņas: 

9.2.1. apdzīvojuma struktūru un priekšlikumus attīstības centru izvietojumam; 

9.2.2. dabas teritoriju telpisko struktūru; 

9.2.3. galvenos transporta koridorus un infrastruktūru; 

9.2.4. ainaviski vērtīgās un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas un citas īpašas 

teritorijas; 

9.2.5. prioritāri attīstāmās teritorijas; 

9.2.6. citas jaunizveidojamās Kuldīgas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstībai 

nozīmīgas telpas un struktūras elementus. 

10. Stratēģijas izstrādes laika grafiks. 

Nr. p.k. Pasākums Termiņš 

1. Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu 

domju lēmumu par Stratēģijas izstrādes 

uzsākšanu publicēšana pašvaldību 

interneta vietnēs, informatīvajos 

izdevumos un TAPIS. 

2020.gada decembris – 2021.gada 

janvāris. 

3 Konsultācijas ar Valsts vides dienesta 

reģionālo vides pārvaldi, Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Veselības 

inspekciju par dokumenta īstenošanas 

iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, kā arī par stratēģiskā IVN 

nepieciešamību. Iesniegums Vides 

pārraudzības valsts birojam stratēģiskā 

IVN nepieciešamības izvērtēšanai. 

2021.gada janvāris – februāris. 

2.  Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību 

sagatavošana un publicēšana pašvaldību 

interneta vietnēs un informatīvajos 

izdevumos. 

2021.gada februāris. 

3. Ar Stratēģiju saistītu nacionāla un 

reģionāla līmeņa dokumentu analīze (t.sk. 

konsultācijas ar plānošanas reģionu un 

kaimiņu pašvaldībām); esošās Kuldīgas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2014. – 2030.gadam, Alsungas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-

2030.gadam un Skrundas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. – 

2021.gada februāris – maijs. 
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2030. gadam, kā arī citus esošo novadu 

plānošanas dokumentu izvērtējums; 

pašreizējās situācijas raksturojuma 

izstrāde.  

4. Tematisko darba grupu organizēšana, 

piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 

līderus, rezultātu apkopošana. 

2021.gada marts – maijs. 

5. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un 

anketu rezultātu apkopošana. 

2021.gada marts – maijs. 

6. Jaunizveidotā Kuldīgas novada domes 

(turpmāk – Domes) deputātu informēšana 

par Stratēģijas izstrādes procesu un 

materiāliem. 

2021.gada jūlijs. 

7. Stratēģijas 1.redakcijas sagatavošana. 2021.gada septembris. 

8. Vides pārskata 1.redakcijas sagatavošana 

(ja piemērota stratēģiskā IVN procedūra). 

2021.gada septembris. 

9. Domes lēmums par Stratēģijas 

1.redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. Stratēģijas  1.redakcijas 

nodošana Kurzemes plānošanas reģionam 

un Vides pārskata 1.redakcijas nodošana 

VPVB atzinuma saņemšanai (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra). 

2021.gada oktobris. 

10. Paziņojuma par Stratēģijas 1.redakcijas 

un Vides pārskata 1.redakcijas (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

publisko apspriešanu publicēšana 

pašvaldības interneta vietnē un TAPIS. 

2021. gada oktobris. 

11. Stratēģijas 1.redakcijas publiskās 

apspriešanas organizēšana. 

Vides pārskata 1.redakcijas publiskās 

apspriešanas organizēšana un 

saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts 

biroja norādītajām iestādēm (ja piemērota 

stratēģiskā IVN procedūra). 

2021. gada novembris – decembris. 

12. Publiskās apspriešanas rezultātu 

apkopošana, saskaņošana ar Kurzemes 

plānošanas reģionu. 

2021. gada decembris – 2022.gada 

janvāris. 

13. Stratēģijas un Vides pārskata (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

2021.gada decembris – 2022.gada 
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publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana 

pašvaldības interneta vietnē. 

janvāris. 

14. Stratēģijas izskatīšana Domes sēdē. 

Lēmuma par apstiprināšanu vai 

precizēšanu pieņemšana. Ja tiek pieņemts 

lēmums par apstiprināšanu, tas tiek 

ievietots TAPIS un pašvaldības interneta 

vietnē (turpmāk norādītie pasākumi nav 

veicami). 

2022. gada janvāris. 

15. Stratēģijas un Vides pārskata (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

precizētās redakcijas izstrāde (ja tiek 

pieņemts lēmums par precizēšanu). 

2022. gada marts. 

16. Domes lēmums par Stratēģijas un vides 

pārskata (ja piemērota stratēģiskā IVN 

procedūra) precizētās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai.  

2022.gada marts. 

17. Paziņojuma par Stratēģijas un vides 

pārskata (ja piemērota stratēģiskā IVN 

procedūra)  precizētās redakcijas publisko 

apspriešanu publicēšana pašvaldības 

interneta vietnē un TAPIS. 

2022. gada marts – aprīlis. 

18. Publiskās apspriešanas organizēšana. 2022.gada aprīlis. 

19. Publiskās apspriešanas rezultātu 

apkopošana. 

2022.gada maijs. 

20. Stratēģijas un Vides pārskata (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

precizētās reakcijas izskatīšana Domes 

sēdē. Lēmums par Stratēģijas precizētās 

redakcijas apstiprināšanu. Lēmuma 

ievietošana TAPIS un pašvaldības 

interneta vietnē. 

2022. gada jūnijs. 
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3.# 

Par jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas 2022. – 2028. gadam  

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – ATAVL) Pārejas 

noteikumu 9. punktā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunveidojamā novada teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādi. Minēto projektu izstrādi līdz 2021. gada 

30. jūnijam vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem 

Iedzīvotāju reģistra datiem. Savukārt ATAVL pielikuma 21. punktā ir noteiktas 

jaunizveidojamā Kuldīgas novadā ietilpstošās teritoriālās vienības un administratīvais centrs.  
Atbilstoši ATAVL Pārejas noteikumu 9. punktam Ministru kabinets ir pieņēmis 

2020.gada 13.oktobra noteikumus Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – 

MKN Nr.631). 

Pamatojoties uz MKN Nr.631 noteikto kārtību, Kuldīgas novada pašvaldība iesniedza 

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA) pieteikumu mērķdotācijas 

saņemšanai jaunizveidojamā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības 

programmas projektu izstrādei. Ar VRAA 03.11.2020. lēmumu Nr. 2/ATR20/20/2012 

Kuldīgas novada pašvaldībai piešķirta valsts mērķdotācija 36 200,00 EUR apmērā 

jaunizveidojamās novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādei. Norādītie attīstības plānošanas dokumenti ir izstrādājami, sadarbojoties pašreizējām 

Kuldīgas novada, Skrundas novada un Alsungas novada pašvaldībām, savukārt to nodošana 

publiskai apspriešanai un apstiprināšana būs jaunizveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības 

kompetencē. Minēto dokumentu savlaicīga un kvalitatīva izstrāde ir būtiski nozīmīga visu 

jaunveidojamā novada teritoriālo vienību ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai, t.sk. visu 

pašreizējo pašvaldību un vietējo kopienu interešu pārstāvniecībai, kā arī ES struktūrfondu un 

citu atbalsta instrumentu finansējuma piesaistei publisko investīciju projektiem. 

Plānošanas dokumentu projektus izstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 

pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādi. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 

14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem”, plānošanas dokumenta izstrāde tiek uzsākta ar katras jaunajā novadā esošās 

pašvaldības lēmumu, kas ir tiesiskais pamats plānošanas dokumenta izstrādes procedūras 

ietvaros. Minēto noteikumu 66. punkts nosaka, ka dome pieņem lēmumu par ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu, apstiprina izstrādes vadītāju un darba uzdevumu, 

kurā iekļauts izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plāns, un atbilstoši tam pašvaldība 

sagatavo ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 1. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. 

pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmo daļu, 12. panta otro daļu un 22. 

pantu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 66.punktu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  
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Grigorijs Rozentāls balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Sadarbībā ar Kuldīgas un Skrundas novadu pašvaldībām uzsākt jaunizveidojamā 

Kuldīgas novada pašvaldības attīstības programmas 2022. – 2028. gadam (turpmāk – 

“Programma”) izstrādi. 

2. Par Programmas izstrādes vadītāju apstiprināt Kuldīgas novada pašvaldības iestādes 

"Kuldīgas attīstības aģentūra" vadītājas vietnieku Kasparu Rasu. 

3. Uzdot Domes priekšsēdētājai D. Kalniņai nodrošināt pārstāvniecību darba/vadības 

grupās un nozaru/tematiskajās darba grupās. 

4. Apstiprināt Programmas izstrādes darba uzdevumu (pielikums Nr. 1). 

5. Stratēģijas izstrādē ņemt vērā spēkā esošos Alsungas novada teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus. 
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Pielikums Nr.1 

Alsungas  novada domes 

2020. gada 17.decembra sēdes 

lēmumam (protokols Nr. 21#3) 

 

DARBA UZDEVUMS 

Jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmas izstrādei 

 

1. Izstrādāt jaunizveidojamā Kuldīgas novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam 

(turpmāk – “Programma”), kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums 

pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai; 

novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un 

telpiskās attīstības perspektīva. 

2. Programmu izstrādāt vienlaikus un kopsakarībā ar jaunizveidojamā Kuldīgas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. 

3. Programmas izstrādes pamatojošie normatīvie akti 

3.1. Likums “Par pašvaldībām”; 

3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

3.3. Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

3.4. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kurā noteikta Kuldīgas novada 

izveide, apvienojot esošo Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadus; 

3.5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”; 

3.6. Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 631 “Jaunizveidojamo 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma 

piešķiršanas kārtība.”. 

4. Programmas izstrādē ņemt vērā Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027.gadam, Reģionālās 

politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam (izstrādes procesā) materiālus, nozaru pamatnostādnes, 

citus nacionāla un reģionāla līmeņa plānošanas dokumentus, tai skaitā ES fondu un citu 

atbalsta instrumentu darbības programmas, kā arī kaimiņu novadu teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus, ciktāl tie attiecas uz Programmas saturu. 

5. Programmas izstrādes ietvaros izvērtēt spēkā esošos Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 

novadu plānošanas dokumentus, iespēju robežās integrējot to risinājumus. 

6. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī ņemt vērā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskos materiālus teritorijas attīstības 

plānošanas jomā, tai skaitā Programmas izstrādes laikā aktualizētos materiālus. 

7. Programmas izstrādē kā primāro darba vidi  izmantot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu (turpmāk – TAPIS). 

8. Sekmēt sabiedrības līdzdalību Programmas izstrādes procesā, veicot iedzīvotāju aptaujas, 

nodrošinot priekšlikumu iesniegšanu, tai skaitā e-vidē, iesaistot Kuldīgas, Skrundas un 

Alsungas novadu pašvaldību institūciju, valsts iestāžu, NVO sektora, uzņēmēju, vietējo 

kopienu  pārstāvjus un citus interesentus tematiskajās darba grupās un publiskās 

apspriešanas pasākumos 

9. Programmas saturs: 
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9.1. stratēģiskā daļa, kurā ietvertas vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni 

(pasākumu kopums); 

9.2. rīcības plāns ne mazāk kā triju gadu periodam, ietverot: 

9.2.1. plānotās darbības un to īstenošanas termiņus; 

9.2.2. atbildīgos par darbību īstenošanu; 

9.2.3. plānoto darbību īstenošanas avotus un, ja iespējams, indikatīvo nepieciešamā 

finansējuma apjomu; 

9.2.4. darbības rezultātus. 

9.3. Investīciju plānu triju gadu periodam, ietverot 

9.3.1. plānotos investīciju projektus un to īstenošanas termiņus; 

9.3.2. atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu; 

9.3.3. indikatīvo plānoto investīciju projektu īstenošanai nepieciešamā finansējuma 

apjomu un avotus; 

9.3.4. sasniedzamos rezultātus. 

9.4. attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kurā noteikti 

rezultatīvie rādītāji un uzraudzības pārskata sniegšanas biežums un saturs. 

10. Programmas izstrādes laika grafiks. 

Nr. p.k. Pasākums Termiņš 

1. Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu 

domju lēmumu par Programmas izstrādes 

uzsākšanu publicēšana pašvaldību 

interneta vietnēs, informatīvajos 

izdevumos un TAPIS. 

2020.gada decembris – 2021.gada 

janvāris. 

3 Konsultācijas ar Valsts vides dienesta 

reģionālo vides pārvaldi, Dabas 

aizsardzības pārvaldi un Veselības 

inspekciju par dokumenta īstenošanas 

iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku 

veselību, kā arī par stratēģiskā IVN 

nepieciešamību. Iesniegums Vides 

pārraudzības valsts birojam stratēģiskā 

IVN nepieciešamības izvērtēšanai. 

2021.gada janvāris – februāris. 

2.  Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību 

sagatavošana un publicēšana pašvaldību 

interneta vietnēs un informatīvajos 

izdevumos. 

2021.gada februāris. 

3. Ar Programmu saistītu nacionāla un 

reģionāla līmeņa dokumentu analīze (t.sk. 

konsultācijas ar plānošanas reģionu un 

kaimiņu pašvaldībām); esošo Kuldīgas, 

Skrundas un Alsungas novadu plānošanas 

2021.gada februāris – maijs. 
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dokumentu izvērtējums; pašreizējās 

situācijas raksturojuma aktualizācija.  

4. Tematisko darba grupu organizēšana, 

piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 

līderus, rezultātu apkopošana. 

2021.gada marts – maijs. 

5. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un 

anketu rezultātu apkopošana. 

2021.gada marts – maijs. 

6. Jaunizveidotā Kuldīgas novada domes 

(turpmāk – Domes) deputātu informēšana 

par Programmas izstrādes procesu un 

materiāliem. 

2021.gada jūlijs. 

7. Programmas 1.redakcijas sagatavošana. 2021.gada septembris. 

8. Vides pārskata 1.redakcijas sagatavošana 

(ja piemērota stratēģiskā IVN procedūra). 

2021.gada septembris. 

9. Domes lēmums par Programmas 

1.redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. Programmas  1.redakcijas 

nodošana Kurzemes plānošanas reģionam 

un Vides pārskata 1.redakcijas nodošana 

VPVB atzinuma saņemšanai (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra). 

2021.gada oktobris. 

10. Paziņojuma par Programmas 1.redakcijas 

un Vides pārskata 1.redakcijas (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

publisko apspriešanu publicēšana 

pašvaldības interneta vietnē un TAPIS. 

2021. gada oktobris. 

11. Programmas 1.redakcijas publiskās 

apspriešanas organizēšana. 

Vides pārskata 1.redakcijas publiskās 

apspriešanas organizēšana un 

saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts 

biroja norādītajām iestādēm (ja piemērota 

stratēģiskā IVN procedūra). 

2021. gada novembris – decembris. 

12. Publiskās apspriešanas rezultātu 

apkopošana, saskaņošana ar Kurzemes 

plānošanas reģionu. 

2021. gada decembris – 2022.gada 

janvāris. 

13. Programmas un Vides pārskata (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

publiskās apspriešanas kopsavilkuma 

izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana 

2021.gada decembris – 2022.gada 

janvāris. 



15 

pašvaldības interneta vietnē. 

14. Programmas izskatīšana Domes sēdē. 

Lēmuma par apstiprināšanu vai 

precizēšanu pieņemšana. Ja tiek pieņemts 

lēmums par apstiprināšanu, tas tiek 

ievietots TAPIS un pašvaldības interneta 

vietnē (turpmāk norādītie pasākumi nav 

veicami). 

2022. gada janvāris. 

15. Programmas un Vides pārskata (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

precizētās redakcijas izstrāde (ja tiek 

pieņemts lēmums par precizēšanu). 

2022. gada marts. 

16. Domes lēmums par Programmas un vides 

pārskata (ja piemērota stratēģiskā IVN 

procedūra) precizētās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai.  

2022.gada marts. 

17. Paziņojuma par Programmas un vides 

pārskata (ja piemērota stratēģiskā IVN 

procedūra)  precizētās redakcijas publisko 

apspriešanu publicēšana pašvaldības 

interneta vietnē un TAPIS. 

2022. gada marts – aprīlis. 

18. Publiskās apspriešanas organizēšana. 2022.gada aprīlis. 

19. Publiskās apspriešanas rezultātu 

apkopošana. 

2022.gada maijs. 

20. Programmas un Vides pārskata (ja 

piemērota stratēģiskā IVN procedūra) 

precizētās reakcijas izskatīšana Domes 

sēdē. Lēmums par Programmas 

precizētās redakcijas apstiprināšanu. 

Lēmuma ievietošana TAPIS un 

pašvaldības interneta vietnē. 

2022. gada jūnijs. 
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4.# 

Par sadarbības līgumu “Par jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādi” 

D. Kalniņa 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 

“Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts 

mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

izstrādei” (turpmāk tekstā – MKN Nr. 577) 3. punktu, par jaunveidojamā Kuldīgas novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta (turpmāk – Projekts) izstrādi atbildīgā 

pašvaldība ir Kuldīgas novada pašvaldība, savukārt, pamatojoties uz MKN Nr. 577 8. punktu, 

Projekts ir izstrādājams sadarbībā starp Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu 

pašvaldībām. Lai pavreiktu šo uzdevumu un atlīdzinātu darbiniekiem no projekta finsnsējuma 

par papildus veikto darbu, nepieciešams noslēgt sadarbības līgumu starp visām trīs 

pašvaldībām. Saskaņā ar Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums” 100. punktu, par sadarbības līgumu lemj novada 

dome. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 20.03.2014. saistošo noteikumu Nr. 2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums” 100. punktu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Grigorijs Rozentāls balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Slēgt sadarbības līgumu par jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādi ar Kuldīgas novada pašvaldību un 

Skrundas novada pašvaldību (pielikumā). 

2. Lēmums nosūtāms Kuldīgas novada pašvaldībai un Skrundas novada pašvaldībai. 
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Pielikums Nr.1 

Alsungas  novada domes 

2020. gada 17.decembra sēdes 

lēmumam (protokols Nr. 21#4) 

 

SADARBĪBAS LĪGUMS 

Par jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

izstrādi 

 

Kuldīgā, 2020. gada ___. decembrī. 

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000035590, juridiskā adrese: Baznīcas iela 

1, Kuldīga, LV-3301, kuru, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Kuldīgas novada 

pašvaldības nolikumu, pārstāv Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, no 

vienas puses,  

Skrundas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000015912, adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, 

LV-3326 kuru, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Skrundas novada pašvaldības 

nolikumu, pārstāv Skrundas novada Domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece no otras puses 

un 

Alsungas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000036596, adrese:, Pils ielā 1, Alsungā, 

Alsungas novadā, LV-3306, kuru, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Alsungas 

novada pašvaldības nolikumu, pārstāv Alsungas novada Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa 

no trešās puses, 

 

visas trīs turpmāk tekstā kopā sauktas – Sadarbības partneri, kā arī - Puses, 

pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 2020. gada 24. septembra lēmumu (prot.Nr.15., p. 

61) “Par pieteikuma iesniegšanu kopīga jaunveidojamā Kuldīgas novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādei”, kas pieņemts atbilstoši Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 7. punktā un likuma pielikuma 21. punktā un 

Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi 

teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā 

novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” (turpmāk tekstā – MKN Nr. 

577) 8. punktā noteikto, kā arī Valsts reģionālās attīstības aģentūras 06.10.2020. lēmumu Nr. 

2/ATR20/20/1770 “Par pieteikuma apstiprināšanu”, bez viltus, maldības un spaidiem, noslēdz 

šo Sadarbības līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, ar šādiem nosacījumiem: 

1. LĪGUMA PREAMBULA 

 Pamatojoties uz MKN Nr. 577 3. punktu, par jaunveidojamā Kuldīgas novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta (turpmāk – Projekts) izstrādi atbildīgā 

pašvaldība ir Kuldīgas novada pašvaldība, savukārt, pamatojoties uz MKN Nr. 577 8. punktu, 

Projekts ir izstrādājams sadarbībā starp Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu 

pašvaldībām. 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Sadarbības partneri apņemas savstarpēji sadarboties Projekta izstrādē atbilstoši MKN Nr. 

577 8. punktam un nodrošināt Projekta izstrādes atbilstību normatīvajiem aktiem un 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas metodiskajiem materiāliem. 

2.2. Sadarbības partneri Projekta izstrādei ar Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas 

rīkojumu izveido Vadības grupu, kuras sastāvā iekļauj  Kuldīgas, Skrundas un Alsungas 
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novadu domju priekšsēdētājus un to vietniekus, izpilddirektorus un to vietniekus, kā arī 

citus speciālistus, ja nepieciešams, un kuras galvenie uzdevumi ir nodrošināt Projekta 

izstrādei nepieciešamo informāciju par katru no pašvaldībām un attiecīgās teritorijas 

iedzīvotāju informēšanu par apvienošanās procesu. 

2.3. Sadarbības partneri Projekta izstrādes ietvaros apņemas sagatavot Kuldīgas, Skrundas un 

Alsungas novadu pašvaldību reorganizācijas plānu konstatējumu daļu atbilstoši Ministru 

kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” (turpmāk – MKN Nr. 671) prasībām. 

 

3. SADARBĪBAS PARTNERU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 

3.1. Kuldīgas novada pašvaldība apņemas: 

3.1.1. Koordinēt Projekta izstrādi, tai skaitā uzturēt saikni ar VARAM un attiecīgām 

nozaru ministrijām, ņemot vērā visu attiecīgo jomu un nozaru regulējošos 

normatīvos aktus.  

3.1.2. Nodrošināt Projekta izstrādi līdz 2021.gada 1.jūnijam. 

3.1.3. Līdz 2021.gada 1.jūlijam iesniegt Valsts reģionālās attīstības aģentūrā izstrādāto 

Projektu un pārskatu par projekta izstrādei piešķirtās valsts mērķdotācijas 

izlietojumu.  

3.1.4. Sagatavot Kuldīgas novada pašvaldības Reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 

atbilstoši MKN Nr. 671 pielikumiem.  

3.1.5. Apkopot un izvērtēt Skrundas novada un Alsungas novada pašvaldību iesniegtās 

reorganizācijas plāna konstatējumu daļas, un iegūto informāciju izmanto 

administratīvās struktūras projekta izstrādei. 

3.1.6. Atbilstoši MKN Nr. 577 9. punktam iesaistīt Skrundas novada pašvaldības un 

Alsungas novada pašvaldības norādītos darbiniekus Reorganizācijas plānu 

konstatējumu daļas izstrādei Projekta ietvaros, nodrošinot viņu darba samaksu no 

piešķirtās mērķdotācijas līdzekļiem, kas piešķirti atbilstoši Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras 06.10.2020. lēmumam Nr. 2/ATR20/20/1770 “Par pieteikuma 

apstiprināšanu”. 

3.1.7. Nodrošināt informāciju par Projekta izstrādi un saturu atbilstoši Līguma 2.3. 

punkta prasībām. 

3.1.8. Projektā ietvert MKN Nr. 577 10. punktā noteikto informāciju. 

 

3.2. Skrundas novada pašvaldība apņemas: 

3.2.1. Piedalīties Projekta izstrādē, sniedzot Kuldīgas novada pašvaldībai nepieciešamo 

informāciju un priekšlikumus, kā arī nodrošinot pašvaldības speciālistu dalību 

Projekta izstrādes ietvaros organizējamās sanāksmēs un darba grupās. 

3.2.2. Sagatavot Skrundas novada pašvaldības Reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 

atbilstoši MKN Nr. 671 pielikumiem. 

3.2.3. Projektā ietvert MKN Nr. 577 10. punktā noteikto informāciju. 

3.2.4. Līdz MKN Nr. 671 noteiktajam termiņam iesniegt Reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļu Kuldīgas novada pašvaldībai atbilstoši MKN Nr. 671 23. 

punktam. 

3.2.5. Nodrošināt informāciju par Projekta izstrādi un saturu atbilstoši Līguma 2.3. 

punkta prasībām. 

 

3.3. Alsungas novada pašvaldība apņemas: 
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3.3.1. Piedalīties Projekta izstrādē, sniedzot Kuldīgas novada pašvaldībai nepieciešamo 

informāciju un priekšlikumus, kā arī nodrošinot pašvaldības speciālistu dalību 

Projekta izstrādes ietvaros organizējamās sanāksmēs un darba grupās. 

3.3.2. Sagatavot Alsungas novada pašvaldības Reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 

atbilstoši MKN Nr. 671 pielikumiem. 

3.3.3. Projektā ietvert MKN Nr. 577 10. punktā noteikto informāciju. 

3.3.4. Līdz MKN Nr. 671 noteiktajam termiņam iesniegt Reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļu Kuldīgas novada pašvaldībai atbilstoši MKN Nr. 671 23. 

punktam. 

3.3.5. Nodrošināt informāciju par Projekta izstrādi un saturu atbilstoši Līguma 2.3. 

punkta prasībām. 

3.4.Sadarbības partneri apņemas neradīt apzinātus šķēršļus Līguma izpildes procesam un 

nodrošināt Sadarbības partneru pieņemto lēmumu izpildi un/vai to kontroli, kas saistīti ar 

sadarbības mērķa īstenošanu. 

3.5.Nekavējoties informēt visus Sadarbības partnerus par jebkādu notikumu, kas varētu 

izraisīt īslaicīgu vai galīgu sadarbības izbeigšanu vai citas izmaiņas sadarbībā un Līguma 

priekšmeta izpildē. 

 

4. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA 

4.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas starp pusēm no šā Sadarbības līguma vai tā sakarā, 

puses risina pārrunu ceļā. Ja puses nespēj vienoties strīdīgajos jautājumos pārrunu ceļā, 

tad strīds ir jānodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. 

4.2. Puses par šo Sadarbības līgumu ir atbildīgas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

4.3. Puses ir viena otrai atbildīgas par Sadarbības līgumā paredzēto saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, un tās apņemas atlīdzināt viena otrai visus ar to saistītos zaudējumus.

   

 

5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

5.1. Šā Sadarbības līguma puses ir atbrīvojamas no atbildības par savu saistību neizpildi vai 

nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu bija šādi nepārvaramas varas apstākļi: dabas 

katastrofas, karadarbība, valsts varas institūciju likumi vai lēmumi, kas padara pusēm šā 

Līguma pienākumu izpildīšanu par neiespējamu. 

 

6. SADARBĪBAS LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN GROZĪŠANA 

6.1. Sadarbības līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījuši visi Sadarbības partneri, un ir 

spēkā līdz Projekta iesniegšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā. 

6.2.  Puses ir tiesīgas grozīt šī Līguma noteikumus tikai rakstveidā, savstarpēji vienojoties un 

tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījuši visi Sadarbības partneri un ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

7.1. Sadarbības līgums ietver Sadarbības partneru pilnīgu vienošanos; Puses ir iepazinušās ar 

tā saturu, piekrīt visiem tā punktiem un apliecina to ar saviem parakstiem. 

7.2. Sadarbības partneru pienākums ir nekavējoši jāinformē pārējos Sadarbības partnerus par 

savu rekvizītu (nosaukuma, adreses un tml.) maiņu. 

7.3. Sadarbības līgums ir sastādīts trijos eksemplāros. Katra puse saņem vienu Sadarbības 

līguma eksemplāru. Visiem Sadarbības līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

7.4. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi 

netiks uzskatīti par līguma noteikumiem. 

7.5. Visos citos jautājumos, ko neregulē šā Sadarbības līguma noteikumi, puses vadās no 
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spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

8. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI: 

Kuldīgas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000035590 

Adrese: Baznīcas iela 1,  

Kuldīga, LV-3301 

Banka: AS SEB BANKA 

Konta Nr. LV26 UNLA 0011 0011 30401 

 

Domes priekšsēdētāja 

 

_____________________ I.Bērziņa 

Skrundas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000015912 

Adrese: Raiņa iela 11, Skrunda, LV-3326 

Banka: AS SEB BANKA 

Konta Nr LV02 UNLA 0011 0121 30924 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

 

_____________________ L.Robežniece 

 

Alsungas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000036596 

Adrese: Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, 

LV-3306 

Banka: AS SEB BANKA 

Konta Nr. LV78 UNLA 0011 0121 30623 

 

Domes priekšsēdētāja 

 

_____________________ D.Kalniņa 
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5.# 

Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” precizēšanu 

D. Kalniņa 

 

Alsungas novada dome 12.10.2020. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 

attīsītbas ministrijas atzinumu (reģ. Nr. 2.1.18/928) ar iebildumiem par 2020. gada 20. 

augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā”. 

Izvērtējot iebildumus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta 4. daļu, 

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

apvienotā komitejas 10.12.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Veikt Vides aizsardzības un reģionālās attīsītbas ministrijas atzinumā ieteiktos 

precizējumus 2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par 

sabiedrisko kārtību Alsungas novadā”. 

2. Apstiprināt precizētos Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošos 

noteikumus Nr. 7 “Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#7) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 17. septembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 18#10 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 17.decembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 21#5) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

2020. gada 20.augustā         Nr. 7 

 

Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā. 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43. panta pirmās daļas 4. punktu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi. 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro 

Alsungas novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo 

Noteikumu neievērošanu. 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. Publiska vieta – jebkura vieta, kura, neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas 

vai īpašuma formas, kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un 

kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav 

attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita 

persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, 

pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata;  

2.2. Zaļā zona – novada administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošie 

apstādījumi, zālāji, meži un citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī uz 

publiskā lietojumā esošas privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta. 

2.3. Sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, papīri, pārtikas produkti, to atliekas un 

tamlīdzīgi atkritumi; 

2.4. Ubagošana – diedelēšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot 

galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus; 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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3. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par 

šo Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt Alsungas novada pašvaldības policijas 

amatpersonas. 

4. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas 

nepilngadīgas personas Alsungas novada administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības 

Administratīvā komisija. 

5. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Pašvaldības budžetā. 

 

II. Aizliegumi un ierobežojumi Alsungas novada administratīvajā teritorijā un atbildība 

par to neievērošanu. 

 

6. Par sīko atkritumu izmešanu, piegružošanu un piemēslošanu publiskā vietā un zaļajā 

zonā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

7. Par vispārpieņemto uzvedības normu neievērošanu publiskā vietā un zaļajā zonā, 

izņemot gadījumus, kas šīs darbības traucē apkārtējo personu mieru un konkrētajos apstākļos 

ir radījušas apdraudējumu tiesiski aizsargātajām interesēm, 

 piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

8. Par ubagošanu publiskās vietās, izņemot vietas pie dievnama, ja to atļāvusi reliģiskās 

organizācijas vadība, 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

9. Par nakšņošanu vai gulēšanu pašvaldības publiskā lietošanā nodotajā īpašumā, kas nav 

paredzēts šādām darbībām, tai skaitā, par telts, vai tai līdzīgu konstrukciju nakšņošanai 

uzstādīšanu, 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām. 

10. Par ugunskuru kurināšanu zaļajā zonā, pludmalēs un citās publiskās vietās, izņemot 

pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un īpaši tam ierīkotās vietās, kā arī valsts 

noteiktās svētku, atceres un atzīmējamās dienās,  

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām. 

11. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to profilaktisko apkopi 

pašvaldības publiskā lietošanā nodotajos īpašumos, kas nav paredzēti šim nolūkam, 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

12. Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malka, būvmateriāli un tam līdzīgi priekšmeti) 

novietošanu un turēšanu pašvaldības publiskā lietošanā nodotajos īpašumos, kas nav paredzēti 

šim nolūkam, vai zaļā zonā,  

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

 

13. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alsungas novada domes  2014. 

gada 15. maija saistošie noteikumi Nr. 3/2014 “Alsungas novada sabiedriskās kārtības un 

administratīvās atbildības noteikumi. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja   D.Kalniņa 
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Paskaidrojuma raksts 

Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 7  

“Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļa 
Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ņemot vērā, ka 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās 

atbildības likums, Alsungas novada domes (turpmāk – 

Pašvaldība) 2014. gada 15. maija saistošie noteikumi Nr. 3/2014 

“Alsungas novada sabiedriskās kārtības un administratīvās 

atbildības noteikumi”, vairs neatbilst jaunā regulējuma prasībām. 

Līdz ar to ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sabiedrisko 

kārtību Alsungas novadā (turpmāk – Noteikumi). 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo 

atbildību (brīdinājums vai naudas soda vienība) par šo 

Noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas 

Pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās 

atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā pārkāpuma 

procesu uzsāk: 1) uz iesnieguma pamata, 2) uz amatpersonas 

iniciatīvas pamata, 3) uz augstākas amatpersonas rīkojuma vai 

citas iestādes ziņojuma pamata. Administratīvā pārkāpuma 

procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo 

noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt amatpersonas no šādām 

valsts un Pašvaldības iestādēm: 1) Valsts policija, 2) Pašvaldības 

policija. 

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un 

piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir 

pilnvaroti: 1) Pašvaldības policijas amatpersonas un 2) 

Pašvaldības Administratīvā komisija. Visos gadījumos 

administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko 

izdarījušas nepilngadīgas personas Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

Pašvaldības Administratīvā komisija, izvērtējot administratīvā 

pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri 

nosūtīti Administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par 

audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, 

izskata lietas materiālus speciālajā likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām  

Izstrādājot Noteikumus, tika izveidota darba grupa, ņemta vērā 

iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas pieredze. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja    D. Kalniņa 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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6.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2018. sēdes protokollēmumā Nr.7#23 

“Par grozījumiem Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmumā Nr.19#13 

par telpu nomu Skolas ielā 11a Alsungā” 

D. Kalniņa 

 21.06.2018. tika labots Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmums 

Nr.19#13 “Par telpu nomu Skolas ielā 11a Alsungā” 3. punkts:  “Biedrībai EKC “Suiti” 

2018.gada janvārī ierādīt telpas Skolas ielā 11a  2.stāvā (ēkas inventarizācijas plāns telpa 

Nr.16 (52,4 m
2
) telpa Nr.18 (18,5 m

2
) telpa),  ar 30.06.2018. izbeidzot telpu nomas līgumu 

Ziedulejas ielā 1 (Alsungas kultūras namā)” izsakot šādā redakcijā: 

 “Biedrībai EKC “Suiti” 2018. gada janvārī ierādīt telpas Skolas ielā 11a  2.stāvā (ēkas 

inventarizācijas plāns telpa Nr.16 (52,4 m
2
) telpa Nr.18 (18,5 m

2
) telpa), ar 31.12.2019. 

izbeidzot telpu nomas līgumu Ziedulejas ielā 1 (Alsungas kultūras namā).” 

Sakarā ar nenoteiktību un paredzamo siju nomaiņu, biedrība lūdza atlikt līguma 

pārtraukšanu, jo nebija prognozējams, kad siju remonts varētu notikt, tāpēc biedrībai 

piešķirtās telpas netika remontētas. Telpu līguma par Ziedulejas iela 1 telpām pārtraukšanas 

gadījumā biedrībai bija risks uz laiku palikt bez telpām, kurās izvietot Suitu mantojuma 

krātuves eksponātus. Pašlaik biedrība ir izsvērusi riskus par ieguldījumiem telpu remontā, 

ņemot vērā plānoto siju nomaiņu. Arī Alsungas kultūras namam trūkst telpas, lai optimāli 

organizētu kolektīvu mēģinājumus un izvietotu rekvizītus, tāpēc pozitīvi vērtējama iespēja 

atbrīvot telpu, kuru pašlaik aizņem biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, ja ir iespējams 

saglabāt un turpināt attīstīt biedrības uzsākto suitu kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5) punktu, 21. panta 

pirmās daļas 14) punkta b) apakšpunktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.12.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Labot Alsungas novada domes 21.06.2018. sēdes protokollēmumā Nr.7#23 “Par 

grozījumiem Alsungas novada domes 16.11.2017. sēdes protokollēmumā Nr.19#13 par telpu 

nomu Skolas ielā 11a Alsungā” 1. punktu, aizstājot vārdu un skaitļus “ar 31.12.2019.” ar 

vārdu un skaitļiem “ar 31.12.2021.” 

 

7.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2019.gada 12.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/372) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas, Alsungas novads, 12.11.2019. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu “Dārza iela 4” ar kadastra Nr.62420080296, kas netiek izmantoti saimnieciskai 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: zeme un ēkas “Dārza iela 4”, Alsungas novadā, 

kadastra Nr. 62420080296-  9.70 ha platībā. Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir 

vismaz piecus gadus. Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā 

darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200622 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par 

nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka 

likuma 5.panta otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā 

persona likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 

nacistiskajā režīmā cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas 

apliecību un politiski represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas 

nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā 

teritorijā atrodas nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas 

apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

ar apliecinājumu, ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu 

grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. 

punktu - Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā 

minēto dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 2006.gada 

20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.12.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi  “Dārza iela 4” ar kadastra Nr.62420080296 

- 9.70 ha platībā, kā represētajai  personai. 
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8.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2020.gada 30.novembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/384) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas, Alsungas novads, 30.11.2020. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu “Ēdoles iela 8” ar kadastra Nr.62420080012, kas netiek izmantoti saimnieciskai 

darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: zeme un ēkas “Ēdoles iela 8”, Alsungas 

novadā, kadastra Nr. 62420080012 -  29.20 ha platībā. Augstāk minētais zemes gabals 

īpašumā ir vismaz piecus gadus. Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota 

saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200305 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā , ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā¬jumu, 

ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek 

izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - 

Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto 

dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 2006.gada 

20. Jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 

normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.12.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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Piemērot 2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi  “Ēdoles  iela 8”, ar kadastra 

Nr.62420080012 - 29.20 ha platībā,  kā represētajai  personai. 

 

9.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

2020.gada 11.decembrī  (reģistrācijas Nr.2.1.17/415) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, 11.12.2020. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā 

īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada īpašumu 

“Spuļģi” ar kadastra Nr.62420040005, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir zeme “Spuļģi”, Alsungas novadā, kadastra Nr. 62420040005 -  

26.69 ha platībā. 

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus. Iesniegumā ir 

apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6210064 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā¬jumu, 

ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek 

izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - 

Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto 

dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 2006.gada 20. 

jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība”” 32. un 33. punktu,  

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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Piemērot 2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “Spuļģi” ar kadastra Nr.62420040005-26.69 

ha platībā. kā represētajai  personai.  

 

 

10.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

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

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" un Alsungas novada domes 2017. gada 

21.decembra iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada domes 2017.gada 16.novembra 

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

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

novads iesniegumu (25.11.2020., Nr. 2.1.17/383), [..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, 

Alsungas novads iesniegumu (03.12.2020.,2.1.17/398), [..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, 

Alsungas novads, iesniegumu (03.12.2020., Nr. 2.1.17/394), [..], personas kods [..], dzīvojoša 

[..], Alsunga, Alsungas novads iesniegumu (03.12.2020., Nr .2.1.17/393), [..], personas kods 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, iesniegumu (30.11.2020., Nr. 2.1.17/385), [..], personas 

kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (02.12.2020., Nr. 2.1.17/389), 

[..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (02.12.2020., Nr. 

2.1.17/390) un [..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu 

(02.12.2020., Nr.2.1.17/392), [..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsunga, Alsungas 

novads, iesniegumu (07.12.2020., Nr.2.1.17/399), [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 

Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (09.12.2020., Nr.2.1.17/406), [..], personas kods [..], 

dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, iesniegumu (08.12.2020., Nr.2.1.17/402), [..], personas 

kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (10.12.2020., Nr. 2.1.17/411), 

[..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (09.12.2020., Nr. 

2.1.17/408), [..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads iesniegumu 

(10.12.2020., Nr. 2.1.17/413), [..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, 

iesniegumu (08.12.2020., Nr. 2.1.17/401), [..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas 

novads, iesniegumu (10.12.2020., Nr. 2.1.17/417), [..], personas kods [..], dzīvojošs [..], 

Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (15.12.2020., Nr.2.1.17/422), [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (15.12.2020., Nr. 2.1.17/421), 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, 

Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Ainars Macpans, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Lai izvairītos no iespējama interešu konflikta, Aivars Sokolovskis balsojumā nepiedalās. 

Dome nolemj: 

1. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-32/2015, 17.12.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu “No 

Cvetkova” ar kadastra apzīmējumu 62420050182 - 0.40 ha (mazdārziņa vajadzībām), 

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

kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 
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2. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-28/2014, 18.12.2014.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420040149 - 1.90 ha 

(lauksaimniecības vajadzībām) nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā 20 EUR/ha ( bez PVN). 

3. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-37/2015, 29.12.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības”  ar kadastra apzīmējumu 62420090348 - 1.00 ha 

(lauksaimniecības vajadzībām) nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN). 

4. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-5/2015, 17.02.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420040191 - 3.00 ha 

(lauksaimniecības vajadzībām), nosakot nomas maksu- zemesgabaliem, kuru galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN). 

5. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-31/2014, 22.12.2014.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabaliem 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420080409 - 1.60 ha, un “Pie 

paeglēm” ar kadastra apzīmējumu 62420120149 - 2.5 ha  (lauksaimniecības 

vajadzībām), nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN). 

6. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-13/2015, 17.03.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabalu “Kārkliņi”, 

ar kadastra apzīmējumu 62420120077 - 2.60 ha (lauksaimniecības vajadzībām), 

nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 

20 EUR/ha (bez PVN). 

7. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-1/2016, 01.02.2016.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..],dzīvojoša “[..]” Alsungas novads par zemes gabaliem 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420070124 - 1.00 ha, 

(lauksaimniecības vajadzībām) nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

gadā, bet ne mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN), un “Aitpori” ar kadastra apzīmējumu 

624200800397 - 0.7 ha  (lauksaimniecības vajadzībām), nosakot nomas maksu - 

zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 0.5% apmērā 

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

8. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-1/2015, 01.03.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads:  

8.1. par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420080398 – 

1.00 ha (lauksaimniecības vajadzībām), nosakot nomas maksu 1.5% apmērā no 

zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 20.00 gadā (bez PVN); 

8.2. par zemes gabalu “Agro” ar kadastra apzīmējumu 62420080529-0.15 ha. 

(mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN), 

8.3. par zemes gabaliem “Īves” ar kadastra apzīmējumu 62420080350 - 0.15 ha, 

62420080351 - 0.15 ha. Katra zemesgabala minimālā nomas maksa vai 
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neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro (bez 

PVN). 

9. Ar 01.01.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

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

kadastra apzīmējumu 62420080390 - 0.01 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot 

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

EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

10. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-32/2014, 06.01.2015.) līdz 31.12.2025. 

ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Brāzmas” ar kadastra apzīmējumu 62420070117 - 3.57 ha (lauksaimniecības 

vajadzībām), nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne 

mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN). 

11. Ar 01.01.2021. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2025. ar [..], personas kods [..], 

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

apzīmējumu 62420070124 - 0.50 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas 

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

gadā (bez PVN). 

12. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-6/2016, 10.02.2016.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Ceļa daļa” ar kadastra apzīmējumu 62420080380 - 0.01 ha (mazdārziņa 

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

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

13. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-20/2014, 21.07.2014.) līdz 31.12.2025. 

ar [..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420080398 - 0.30 ha (mazdārziņa 

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

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

14. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-33/2014, 06.01.2014.) līdz 31.12.2025. 

ar [..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420040184 - 0.3464 ha (mazdārziņa 

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

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

15. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-27/2015, 26.11.2015.) līdz 31.12.2025.  

ar [..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabaliem 

“Palīgsaimniecības”  ar kadastra apzīmējumu 62420080394 - 0.80 ha. Zemesgabala 

minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā 

maksa gadā ir 28 euro (bez PVN). 

16. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-11/2016, 13.04.2016.) līdz 31.12.2025. 

ar [..], personas kods [..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads,  par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420080395 - 0.15 ha (mazdārziņa 

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

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

17. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-3/2016., 01.02.2016.) līdz 31.12.2025. ar 

[..], personas kods [..], dzīvojošs [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420080400 - 0.17 ha (mazdārziņa 

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

gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 
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18. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-16/2015., 09.04.2015.) līdz 31.12.2025. 

ar [..], personas kods [..], dzīvojošs  [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu 

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420080400 - 0.05 ha (mazdārziņa 

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

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

19. Nomas līgumi noslēdzami mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijas lēmuma saņemšanas. 

11.# 

Par zemes nomu ar nomas pirmtiesīgām personām 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, juridiskajām un fiziskajām personām, 

kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja:  

“4) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar 

valsts akciju sabiedrību “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 

kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa.” 

(2) pants nosaka, ka “Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā 

panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes 

nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav 

mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku 

termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir 

tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.”, bet (21) pants nosaka, ka “Zemes 

nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības 

izbeigšanās.”   

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumu, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumiem 

Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” un  [..], personas kods [..],  dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, 

iesniegumu (09.12.2020., reģ. Nr.2.1.17/404), un [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 

Ventspils (09.12.2020., Nr.2.1.17/405), 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Pagarināt nomas līgumus (N-3/2020, N-21/2019, N-10/2011) līdz 31.12.2025. uz 

lietošanā bijušo zemi ar nomas pirmtiesīgo personu [..], personas kods [..], dzīvojošs 

“[..]”, Alsungas novads, par zemes gabaliem “No Skujniekiem” Alsungas novads ar 

kadastra apzīmējumiem 62420040157 - 2.6 ha, 62420050184 - 0.9 ha, 62420050191 - 

2.1 ha, 62420100030 - 4.1 ha, 62420110032 - 3.1 ha, 62420110052 - 9.2 ha, 

62420110070 - 5.6 ha, 62420110105 - 0.9 ha, 6242 001 0100 - 26.70 ha, 6242 001 

0101 - 4.0 ha, 6242 002 0080 - 20.40 ha, 6242 003 0151 - 2.1 ha, 6242 003 0161 - 

1.01 ha, 6242 003 0163 - 5.84 ha, 6242 010 0191 - 15.0 ha, 6242 011 0077 - 1.8 ha, 

62420050122 - 16.80 ha, 62420050148 - 8.3 ha, 62420060032 - 14.50 ha, 
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62420070018 - 48.74 ha, 62420090193 - 3.6 ha un ”Poparāji” Alsungas novads ar 

kadastra apzīmējumiem 6242 002 0120 - 3.30ha, 6242 003 0144 - 3.30 ha, 6242 003 

0145 - 0.8 ha, 6242 003 0150 - 11.60 ha, 6242 011 0031 - 7.7 ha, 6242  012 0054 - 

6.50 ha, 62420100214 - 14.3 ha, 62420110028 - 11.60 ha un “No poparājiem” 

62420100251 - 2.3 ha.  

2. Pagarināt nomas līgumu (N-13/2011) līdz 31.12.2025. uz lietošanā bijušo zemi ar 

nomas pirmtiesīgo personu [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Ventspils, par zemes 

gabalu “No Kodoliem”, Alsungas novads ar kadastra apzīmējumu 62420120171 - 

4.55ha.  

3. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos 

nodokļus.  

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

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

12.# 

Par atļauju amatu apvienošanai U. Priedoliņai 

D. Kalniņa, L. Migoviča 

Ir saņemts Alsungas vidusskolas direktores U. Priedoliņas iesniegums par atļauju 

savienot Alsungas vidusskolas amatu ar Alsungas novada izglītības speciālista darba 

pienākumiem. Izglītības speciālista darba pienākumos ietilpst pienākumi: pārraudzīt izglītības 

darba norisi novadā kopumā, koordinēt izglītības iestāžu organizēto novada līmeņa pasākumu 

norisi, koordinēt starpnovadu 2.posma valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu norisi, 

saskaņot izglītības iestāžu gada darba planus, saskaņot izglītības iestāžu tarifikācijas, strādāt 

ar valsts izglītības informatīvo sistēmu (VIIS) pašvaldības līmenī, uzturēt izglītības iestāžu 

interešu izglītības programmu licenču reģistru, organizēt interešu izglītības programmu 

vērtēšanu un īstenošanu, atbalstīt izglītības iestādes ar izglītību saistīto projektu 

administrēšanā, sagatavot informāciju valsts iestādēm par izglītības jomu Alsungas novadā, 

organizēt tālākizglītības kursus Alsungas novada izglītības iestāžu pedagogiem, apmeklēt 

valsts iestāžu organizētos seminārus un sanāksmes par izglītības jautājumiem un nodot iegūto 

informāciju novada izglītības iestādēm, piedalīties novada izglītības iestāžu un vadītāju 

akreditācijas procesā, nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, LR Ministru 

kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi, Izglītības un zinātnes ministrijas, 

pašvaldības izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi novadā un, sadarbojoties ar 

Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības centru, koordinēt pieaugušo izglītības 

darbu novadā.  

Deputāti izvērtē: 

1. vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu; 

2. vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 

3. vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Izanalizējot ilggadējo pieredzi, kad iepriekšējā Alsungas novada izglītības pārvaldes vadītāja 

vienlaikus bija arī Alsungas vidusskolas direktora vietniece un vēlāk direktora pienākumu 

izpildītāja, kas neradīja interešu konflikta precedentus, kā arī izvērtējot pašreizējo situāciju un 

ņemot vērā to, ka Covid-19 dēļ ievērojami samazinājies darba apjoms attiecībā uz pasākumu 

koordinēšanu un pēc pus gada notiks novadu apvienošana, kur nebūs nepieciešams atsevišķs 

izglītības specialists Alsungas pagastam, bet jauna izglītības speciālista atlase un pieņemšana 

darbā var aizņemt līdz pat 3 mēnešiem, deputāti konstatē, ka nav lietderīgi izvēlēties jaunu 

izglītības speciālistu un lielākajā daļā amata pienākumu apvienošanas interešu konflikts nav 

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

6. panta trešo daļu, Alsungas novada domes 2018. gada 20. decembra noteikumu Nr. 3 

“Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada domē” 9. punktu, Finanšu 

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

komitejas 10.12.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut U. Priedoliņai Alsungas vidusskolas amatu ar Alsungas novada speciālista 

darba pienākumu veikšanu. 

2. Noteikt, ka lēmumus, kuri saskaņā ar amata aprakstu jāveic U. Priedoliņai kā 

izglītības speciālistei par U. Priedoliņu kā Alsungas vidusskolas dirketori, pieņem 

izpilddirektors V. Dunajevs. 

 

13.# 

Par biedrības “EKC “Suiti”” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 2021. 

gadā 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada domē 12.11.2020. saņemts biedrības “EKC “Suiti”” iesniegums ar 

lūgumu atbalstīt šādas aktivitātes 2021. gadā: 

1) 2021. gadā Alsungas novadā, Kuldīgas novada Gudenieku pagastā un 

Ventspils novada Jūrkalnes pagastā tiks rīkots “6.Starptautiskais burdona festivāls Suitu 

zemē”. Festivāla norise plānota 2021. gada 4.-5. jūnijam. Festivāls ir valstiski un lokāli 

nozīmīgs pasākums, (Burdona festivāli iepriekš notikuši 2004., 2007., 2010., 2014.un 2017. 

gadā). Lūdzam suitu pašvaldības iesaistīties “6.Starptautiskā burdona festivāla Suitu zemē” 

organizēšanā un līdzfinansēšanā, piešķirot 1500 EUR festivāla norises nodrošināšanai. VKKF 

mērķprogrammas projektu konkursā Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi projekts 

“6.Starptautiskais burdona festivāls Suitu zemē” saņēmis finansējumu 15 000 EUR apmērā. 

Gadījumā, ja festivāla norise nebūs iespējama korona vīrusa COVID 19 izplatības dēļ, tad 

festivāla norise tiks pārcelta citā norises laikā.  

2) Par tradīciju kļuvusi vasaras nometne suitu kopienas bērniem, pulcējot 30 

pamatskolas vecuma bērnus no Jūrkalnes, Alsungas un Gudeniekiem. Vasaras nometne 

„Suitu tradīciju skoliņa 2021” paredzēta 2021. gada vasaras mēnešos, iesaistot Alsungas 

novada, Kuldīgas un Ventspils pašvaldību iestādes, amatniekus, suitu tradīciju zinātājus, 

uzņēmējus u.c. Tāpēc lūdzam piešķirt finansējumu 600.00 EUR nometnes norises 

nodrošināšanai. Finansējums nepieciešams pasniedzēju atalgojumam, materiālu iegādei, 

transportam, ēdināšanai u.c. 

3) Lūdz Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada pašvaldības atbalstīt ar 

transporta nodrošinājumu audēju un suitu kulinārā mantojuma kopējus pieredzes apmaiņas 

braucieniem 2021. gadā pie līdzīgu tradīciju kopējiem un  meistariem citos Latvijas novados.   

4)  Lūdz nodrošināt biedru maksu 2021. gadā 1000 EUR apmērā. 

Iesniegumā minēts, ka biedrības „Etniskais kultūras centrs „Suiti”” galvenais darbības 

mērķis ir suitu kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Alsungas, Kuldīgas un 
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Ventspils novadu pašvaldības kopā ar sadarbības partneriem LR Kultūras ministriju un 

Latvijas Nacionālo kultūras centru ir apņēmušās sekmēt un īstenot pasākumus, kas paredz 

suitu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. 2021. gadā biedrība „Etniskās kultūras 

centrs „Suiti”” ir paredzējusi virkni aktivitāšu, kuru veiksmīga realizācija ir atkarīga no suitu 

kopienas pārstāvēto pašvaldību finansiālās līdzdalības.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2) punktu, 15. panta 

pirmās daļas 5) punktu, 21.panta pirmās daļas 2) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.12.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt 1500,00 euro biedrībai “EKC “Suiti”” 6. Starptautiskā burdona festivāla 

“Suitu zemē” organizēšanai  

2. Piešķirt 600,00 euro biedrībai “EKC “Suiti”” nometnes “Suitu tradīciju skoliņa 

2021” organizēšanai. 

3. Iekļaut piešķirto fisnansējumu 2100,00 euro apmērā pašvaldības 2021. gada 

budžetā. 

4. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai pārskaitīt biedrībai ““EKC 

“Suiti””  piešķirto finansējumu pēc 2021. gada pašvaldības budžeta 

apstiprināšanas un biedrības “EKC Suiti” izrakstītā rēķina saņemšanas. 

5. Uzdot biedrībai “EKC “Suiti”” iesniegt atskaiti par 6. Starptautisko burdona 

festivālu “Suitu zemē” un nometni “Suitu tradīciju skoliņa 2021”  viena mēneša 

laikā pēc katra pasākuma noslēguma.  

6. Nodrošināt ar transportu 2 (divus) audēju un suitu kulinārā mantojuma kopēju 

pieredzes apmaiņas braucienus 2021. gadā pie līdzīgu tradīciju kopējiem un  

meistariem citos Latvijas novados kopā 1000 kilometrus. Braucienu 

nodrošināšanai izmantot pašvaldības autobusu. Braucieni organizējami no skolēnu 

pārvadāšanas brīvajā laikā.  

7. Piešķirt biedru maksu 2021. gadā 1000 EUR apmērā. 

 

 

 

14.# 

Par biedrības “Suitu kultūras mantojums” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma 

piešķiršanai 2021. gadā 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada dome 16.11.2020. saņemts biedrības “Suitu kultūras mantojums” 

iesniegums ar lūgumu iekļaut Alsungas novada domes 2021. gada budžetā finansējumu 380 

eur apmērā Ceturtā Latvijas dūdenieku saieta suitos organizēšanai – apmēram 15-20 

dalībnieku izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu izmaksu segšanai, šīs izmaksas netiek 

segtas no Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem. Pārējām izmaksām tiks lūgts finansējums 

Valsts Kultūrkapitāla fondam. 

     2021.gadā biedrība plāno arī organizēt pirmās Suitu amatu dienas sadarbībā ar 

biedrību “Suitu amatnieki” – pasākumu, kur suitu amatnieki divu dienu garumā organizētu 
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meistardarbnīcas (rokdarbu, burdona, instrumentu spēles, kokapstrādes, tradicionālo ēdienu 

u.c.) dažādās vietās Alsungā, kā arī meistardarbnīcu vadītāju un dalībnieku izveidoto darbu 

izstādi. Apmeklētājiem dalība meistarklasēs plānota bezmaksas. Biedrība lūdz šīm 

aktivitātēm nodrošināt pašvaldības telpas kultūras namā, tūrisma informācijas un vēsturiskā 

mantojuma centrā, un Alsungas vidusskolā, kā arī finansējumu 300 eur apmērā meistarklašu 

vadītāju izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu izmaksu segšanai. Pārējām izmaksām tiks 

lūgts finansējums Valsts Kultūrkapitāla fondam. 

     Kā arī biedrība lūdz nodrošināt transportu projektā “Suitu jaunieši var!” plānotajai 

aktivitātei uz/ no Kalvārijas Lietuvā 2021.gada vasarā (10-12 jaunieši turp brauc ar 

divriteņiem, nepieciešams transports atpakaļceļam jauniešiem un divriteņiem), attālums no 

Alsungas līdz Kalvārijai ~ 125 km. Šo līdzfinansējumu Alsungas novada dome bija piešķīrusi 

jau 2020.gadā, taču projekta īstenošana ir pārcelta uz nākošo gadu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2) punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4) punktu un 5) punktu, 21.panta pirmās daļas 2) punktu, Finanšu un 

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

komitejas 10.12.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans  

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt biedrībai “Suitu kultūras mantojums” pašvaldības autobusu un iekļaut 

pašvaldības 2020. gada budžetā nepieciešamos līdzekļus jauniešu nokļūšanai uz 

Lietuvu Žemaišu Kalvāriju jauniešiem projektā “Suitu jaunieši var”. 

2. Piešķirt 380 euro biedrībai “Suitu kultūras mantojums” Ceturtā Latvijas dūdenieku 

saieta organizēšanai. 

3. Piešķirt 300 euro biedrībai “Suitu kultūras mantojums” Suitu amatu dienas 

(meistarklašu vadītāju izmitināšanai un ēdināšanai). 

4. Iekļaut piešķirto fisnansējumu 680,00 euro apmērā pašvaldības 2021. gada budžetā. 

5. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai pārskaitīt biedrībai “Suitu kultūras 

mantojums” piešķirto finansējumu pēc 2021. gada pašvaldības budžeta 

apstiprināšanas un biedrības “Suitu kultūras mantojums “izrakstītā rēķina saņemšanas. 

6. Uzdot biedrībai “Suitu kultūras mantojums” iesniegt atskaiti par Suitu amatu dienas  

un Ceturtā Latvijas dūdenieku saieta organizēšanu viena mēneša laikā pēc katra 

pasākuma noslēguma. 

 

15.# 

Par biedrības “Alsungas keramika” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma 

piešķiršanai 2021. gadā 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

 Alsungas novada dome 19.11.2020. saņemts biedrības “Alsungas keramika” 

iesniegums ar lūgumu iekļaut Alsungas novada domes 2021.gada budžetā transporta izmaksas 

biedrības “Alsungas keramika” pieredzes apmaiņas braucienam Latvijā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2) punktu, 15. panta 

pirmās daļas 5) punktu, 21.panta pirmās daļas 2) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības 
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un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.12.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans  

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt biedrībai “Alsungas keramika” pašvaldības autobusu un iekļaut pašvaldības 

2020. gada budžetā nepieciešamos līdzekļus vienam pieredzes apmaiņas braucienam 

2021.gadā pa Latviju (līdz 1000 kilometriem). 

 

16.# 

Par biedrības “Ziedupīte” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 2021. 

gadā 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada dome 12.11.2020. saņemts biedrības “Ziedupīte” iesniegums ar lūgumu 

iekļaut Alsungas novada domes 2021. gada budžetā transporta izmaksas biedrības 

“Ziedupīte” 7 pieredzes apmaiņas braucieniem, lai iepazītu citu pagastu un novadu 

pensionāru darbību, kā arī vienai ekskursijai (600 km) un dalībai LPF pensionāru sanāksmē 

Rīgā. Biedrība lūdz  piešķirt 150 EUR pasākumu un nodarbību rīkošanai, biedrības jubilejas 

atzīmēšanai 2021. gadā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2) punktu, 15. panta 

pirmās daļas 4) un 5) punktu, 21.panta pirmās daļas 2) punktu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.12.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans  

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt 150 euro biedrībai “Ziedupīte” pasākumu un nodarbību rīkošanai, biedrības 

jubilejas atzīmēšanai 2021. gadā. 

2. Iekļaut piešķirto fisnansējumu 150,00 euro apmērā pašvaldības 2021. gada budžetā. 

3. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai pārskaitīt biedrībai “Ziedupīte” 

piešķirto finansējumu pēc 2021. gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas un 

biedrības “Ziedupīte “izrakstītā rēķina saņemšanas. 

4. Uzdot biedrībai “Ziedupīte” iesniegt atskaiti par pasākumu un nodarbību rīkošanu, 

biedrības jubilejas atzīmēšanu līdz 2021. gada 28. decembrim. 

5. Piešķirt biedrībai “Ziedupīte” pašvaldības autobusu un iekļaut pašvaldības 2021. gada 

budžetā nepieciešamos līdzekļus (transportu) pieredzes apmaiņas braucieniem 

2021.gadā. 
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17.# 

Par biedrības “Boksa klubs Pērkons” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma 

piešķiršanai 2021. gadā 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada domē 04.12.2020. saņemts biedrības “Boksa klubs Pērkons” 

iesniegums ar lūgumu iekļaut Alsungas novada domes 2021. gada budžetā 832 litru degvielas 

izmaksas transporta nodrošināšanai biedrības “Boksa klubs Pērkons” dalībnieku nokļūšanai 

uz sacensībām Latvijas robežās. Biedrība informē, ka šā gada paredzētajām sacensībām no 

Alsungas novada budžeta tika piešķirti finanšu līdzekļi, kas tika plānoti boksa sacensību 

organizēšanai Alsungā. Kopā tika piešķirts 1170,00 eiro (viens tūkstotis simtu septiņdesmit), 

bet sakarā ar Covid-19 slimības ierobežojumiem valstī - šogad izdevās noorganizēt tikai 

vienas sacensības, kas izdevumos sastādīja 390 eiro. (trīs simti deviņdesmit). Atlikusī summa 

sastāda 780 eiro (septiņi simti astoņdesmit), tāpēc  biedrība lūdz to pārcelt uz nākamā gada 

plānotajām sacensībām. Kā arī lūdzu Jūs izvērtēt par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu 

nākamā gada plānotajām sacensībām, kas sastāda 390 eiro (trīs simti deviņdesmit). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2) punktu, 15. panta 

pirmās daļas 5) un 6) punktu, 21.panta pirmās daļas 2) punktu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 10.12.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans  

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 300 EUR apmērā degvielas iegādei biedrībai “Boksa klubs 

Pērkons”, lai nodoršinātu dalībnieku nokļūšanu uz sacensībām Latvijas robežās. 

2. Piešķirt 390,00 eiro biedrībai “Boksa klubs Pērkons” un pārcelt no 2020.gada tāmē 

piešķirto, bet neiztērēto finansējumu 780,00 euro vērtībā uz 2021.gadu trīs boksa 

sacensību organizēšanai Alsungā. 

3. Iekļaut piešķirto fisnansējumu 390,00 euro apmērā pašvaldības 2021. gada budžetā. 

4. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai pārskaitīt biedrībai “Boksa klubs 

Pērkons” piešķirto finansējumu pēc 2021. gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas 

un biedrības “” Boksa klubs “Pērkons”” izrakstītā rēķina saņemšanas. 

5. Uzdot biedrībai “Boksa klubs Pērkons” iesniegt atskaiti bokseru dalību sacensībās un 

Alsungā noorganizētajām boksa sacensībām līdz 2021. gada 28. decembrim. 

 

18.# 

Par fonda “Sibīrijas bērni” iesnieguma izskatīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Alsungas novada dome 25.11.2020. saņēmusi fonda “Sibīrijas bērni” iesniegumu, 

kurā nodibinājums “Fonds Sibīrijas bērni”, sakarā ar to, ka finansiālie līdzekļi fondam ir 

ierobežoti, lūdz 2021. gada pašvaldības budžetā paredzēt atbalstu fonda projektiem – 

konferencei un koncertam, bērnu zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas 

“Tālā zeme Sibīrija – Tālie Ziemeļi” nākamo sēriju montāžai un ekspedīcijas uz 
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Krasnojarskas apgabalu un Magadanu organizēšanai 2021.gada vasarā. Katru gadu 

ekspedīcijās uz Sibīriju piedalās represētie no dažādām pašvaldībām, kuri bērnībā tikuši 

izsūtīti vai dzimuši Sibīrijā un vēlas apciemot savu bērnības zemi. Fonds “Sibīrijas bērni” 

apņemas visos reklāmas materiālos minēt Alsungas novada domes atbalstu. 

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

apvienotā komitejas 10.12.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans  

 “Atturas” nav, 

ar 1 deputātu balsi “Pretī” Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

1. Nepiešķirt finansiālu atbalsta nodibinājumam Fonds “Sibīrijas bērni” 2021. gada 

paredzēto aktivitāšu realizēšanai.  

 

19.# 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Atbilstīgi Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrajai daļai, par to, 

ka izsoles rezultāti ir apstiprināmi Domes sēdē pēc augstākās piedāvātās summas samaksas 

un pamatojoties uz Alsungas novada Domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 

2020.gada 30.novembra organizētās izsoles rezultātiem, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans  

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-1, Alsungas 

novads, turpmāk – nekustamais īpašums, 2020.gada 30.novembrī rīkotās izsoles 

rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt [..], personas kods [..], deklarētā adrese: [..], 

Alsungas novads. 

2. Atbilstīgi izsoles noteikumiem nekustamā īpašuma iegūšanai īpašumā [..] ir 

samaksājis izsolē nosolīto cenu EUR 2200.00 (divi tūkstoši divi simti  eiro 00 centi). 

3. Noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

4. Izsoles rezultātus publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.alsunga.lv pēc šā lēmuma 

spēkā stāšanās dienas. 

 

20.# 

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

D. Kalniņa 

Alsungas novada domē 14.12.2020. saņemts lēmums, kurā Kurzemes plānošanas 

reģiona Attīstības padome (turpmāk – Padome) izskatīja jautājumu par Kurzemes plānošanas 
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reģionam piederošas kustamas mantas – pārvietojamas sausās tualetes ar pamatlīdzekļa 

uzskaites numuru 164, koka figūras ar pamatlīdzekļa uzskaites numuru 163-1 un soliņa ar 

mazvētīgā inventāra uzskaites numuru MVI/5/20 (turpmāk – Manta) nodošanu Alsungas 

novada domei bezatlīdzības lietošanā. 

Izvērtējot Padomes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1. Projekta Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 2020. gadam 

CB786 projekta „Dabas pieejamība visiem” (NatAc) (turpmāk – Projekts) ietvaros ir 

paredzētas investīcijas Alsungas novada pašvaldības teritorijā, t.i., pārvietojamas 

sausās tualetes, koka figūras un soliņa izgatavošana un uzstādīšana Alsungas 

Žibgravas dabas takā, lai nodrošinātu dabas takas mazā loka (Mazātak) pieejamību 

personām ar invaliditāti. 

2. Projekta ietvaros paredzēts, ka Manta tiks nodota bezatlīdzības lietošanā Alsungas  

novada domei, lai nodrošinātu Projekta mērķu sasniegšanu – infrastruktūras un 

tūrisma produktu pielāgošana visiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, un pieejamu 

dabas tūrisma galamērķu izveidi. Mantas nodošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu 

Projekta rezultātu uzturēšanu un izmantošanu atbilstoši Projekta ieviešanas 

nosacījumiem.  

3. Mantu ir lietderīgi nodot Alsungas novada domei, jo tādējādi tiks sasniegts Projekta 

mērķis, Manta tiks apsaimniekota un lietderīgi izmantoti Kurzemes plānošanas 

reģiona resursi. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 16.
1
 panta pirmās 

daļas 10. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.panta trešo, trešo prim, ceturto un sesto daļu, Kurzemes plānošanas reģiona 

nolikuma 24.19. punktu, tika nolemts: 

 

1. Kurzemes plānošanas reģionam piederošo Mantu bezatlīdzības lietošanā līdz 

2030.gada 8.decembrim (desmit gadus) Alsungas novada domei, reģistrācijas 

Nr. 90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

2. Mantas bilances vērtība ir 4009,94 euro.  

3. Mantas bezatlīdzības lietošanas mērķis – infrastruktūras un tūrisma produktu 

pielāgošana visiem, tai skaitā cilvēkiem ar invaliditāti, un pieejama dabas tūrisma 

galamērķa Alsungas Žibgravas dabas takas Mazātak uzturēšana. 

4. Uzdot Kurzemes plānošanas reģiona Administrācijai 10 dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas sagatavot līguma projektu par Mantas bezatlīdzības lietošanu, kurā 

paredzēt, ka Alsungas novada domei ir: 

4.1. Jānodrošina Mantas atrašanās tās teritorijā (Alsungas Žibgravas dabas takā) visā 

Mantas bezatlīdzības lietošanas laikā; 

4.2. Jānodrošina Mantas uzstādīšanai un lietošanai nepieciešamā infrastruktūra; 

4.3. Jānodrošina Mantas izmantošanas nepārtrauktība; 

4.4. Jāuztur Manta labā kārtībā bez bojājumiem. 

5. Manta atdodama atpakaļ Kurzemes plānošanas reģionam, ja tā nav izmantojama 

saskaņā ar Mantas bezatlīdzības lietošanas mērķi vai ja Alsungas novada dome 

nepilda līguma par Mantas bezatlīdzības lietošanu noteikumus. 

6. Uzdot Administrācijas vadītājai parakstīt līgumu par Mantas bezatlīdzības lietošanu.  
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atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans  

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Slēgt patapinājuma līgumu (Pielikums Nr.1) ar Kurzemes plānošanas reģionu par  

Mantas bezatlīdzības lietošanu. 

2. Patapinājuma līgums noslēdzams mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo pašvaldību 

finanšu komisijas lēmuma saņemšanas. 
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PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr. ____________ 

Rīgā 2020. gada ___.decembrī 

Kurzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002183562, juridiskā adrese: Avotu iela 

12, Saldus, Saldus novads, LV-3801 (turpmāk – Patapinātājs), kura vārdā saskaņā ar 

Kurzemes plānošanas reģiona nolikumu un Attīstības padomes 2020.gada 22.janvāra lēmumu 

(prot. Nr. 01/20; 5. §, 5.1.punktu) rīkojas Administrācijas vadītāja p.i. Ingeborga Bordāne, no 

vienas puses, 

un 

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

Alsunga, LV–3306 (turpmāk– Patapinājuma ņēmējs), tās priekšsēdētājas Daigas Kalniņas 

personā, kura rīkojas uz ____________ pamata no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses),  

pamatojoties uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020. gada 9. decembra 

lēmumu Nr.3.2 “Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, 

noslēdz patapinājuma līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem: 

1. Līguma mērķis 

1.1. Līgums tiek noslēgts Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014. - 

2020. gadam CB786 projekta „Dabas pieejamība visiem” (NatAc) (turpmāk – 

Projekts) ietvaros, lai nodrošinātu Projekta mērķu sasniegšanu. 

1.2. Līgums tiek noslēgts ar mērķi noteikt Pušu sadarbības principus Patapinātājam 

piederošās pārvietojamās sausās tualetes ar pamatlīdzekļa uzskaites Nr. 164, koka 

figūras ar pamatlīdzekļa uzskaites Nr. 163-1 un soliņa ar mazvērtīgā inventāra 

uzskaites Nr. MVI/5/20 (turpmāk – Manta) lietošanas un uzturēšanas jautājumos. 

Mantas kopējā bilances vērtība nodošanas brīdī Patapinājuma ņēmējam ir EUR 

4009,94 (t.sk. pārvietojamā sausā tualete ar pamatlīdzekļa uzskaites Nr.164 EUR 

2541,00, koka figūra ar pamatlīdzekļa uzskaites Nr. 163-1 EUR 1045,44 un soliņš ar 

mazvērtīgā inventāra uzskaites Nr. MVI/5/20 EUR 423,50). 

1.3. Puses apliecina, ka Mantas uzstādīšana, lietošana un uzturēšana tiek veikta abu Pušu 

interesēs ar kopējo mērķi pielāgot infrastruktūru un tūrisma produktu visiem, tai skaitā 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un izveidot pieejamu dabas tūrisma galamērķi – 

Alsungas Žibgravas dabas takas Mazātak. 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Patapinātājs nodod Patapinājuma ņēmējam bezatlīdzības lietošanā Patapinātājam 

piederošo Mantu. Mantas skices un fotogrāfijas ir Līguma pielikumā, un ir šī Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

2.2. Mantas pieejamība lietotājiem Patapinājuma ņēmējam tā teritorijā (Alsungas 

Žibgravas dabas takas vai tās tiešā tuvumā) ir jānodrošina 10 (desmit) gadus, skaitot 

no šī Līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.3. Patapinātājs patapina Mantu Patapinājuma ņēmējam 10 (desmit) gadus, skaitot no 

Līguma noslēgšanas dienas. 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Līguma slēgšanas brīdī Manta atrodas Patapinājuma ņēmēja teritorijā. 
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3.2. Patapinājuma ņēmējs līdz Līguma 2.3. punktā noteiktā termiņa beigām: 

3.2.1. nodrošina Mantas atrašanos Līguma 2.2. punktā noteiktajā vietā; 

3.2.2. uztur infrastruktūru ap Mantu tā, lai cilvēki ar invaliditāti varētu Mantu lietot 

tai paredzētajām funkcijām (ieteicams vadīties pēc vadlīnijām tūrisma 

infrastruktūras, produktu un pakalpojumu pielāgošanai cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, pieejamas: https://www.kurzemesregions.lv/wp-

content/uploads/2019/01/Gatavais_buklets_Unigreen2.pdf); 

3.2.3. uztur Mantu labā kārtībā bez bojājumiem, par bojājumiem netiek uzskatīts 

Mantas dabiskais nolietojums;  

3.2.4. Mantas bojājumu gadījumā nekavējoties novērš tās bojājumus un, ja 

nepieciešams, veic Mantas atjaunošanu par saviem līdzekļiem; 

3.2.5. par Mantas bojājumiem, kas radušies Mantas izgatavotāja garantijas ietvaros 

Patapinājuma ņēmējs informē Patapinātāju uz e-

pastu: pasts@kurzemesregions.lv defektu novēršanai. Mantas izgatavotājs ir 

noteicis Mantai: 

3.2.5.1.4 (četru) gadu garantijas termiņu sausajai tualetei un soliņam. 

Garantijas termiņš ilgst līdz 2024. gada 30. septembrim; 

3.2.5.2.2 (divu) gadu garantijas termiņu koka figūrai. Garantijas termiņš ilgst 

līdz 2022. gada 16. septembrim. 

3.2.6. apsaimnieko Mantu, t.i., nodrošina regulāru tīrīšanu un uzturēšanu; 

3.2.7. ne retāk kā reizi mēnesī apseko Mantu un konstatē tās stāvokli; 

3.2.8. pēc Patapinātāja pieprasījuma rakstiski informē Patapinātāju par Mantas 

stāvokli, nosūtot informāciju un vismaz 4 fotoattēlus (fotoattēlos redzama 

Manta) uz e-pastu: pasts@kurzemesregions.lv. 

3.2.9. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas informē 

Patapinātāju, nosūtot pa e-pastu par Patapinājuma ņēmēja nozīmēto 

kontaktpersonu Līguma izpildes kontroles nodrošināšanai Līguma darbības 

laikā, kā arī nekavējoties informē Patapinātāju par kontaktpersonas datu 

izmaiņām. 

3.3. Patapinātājam ir tiesības veikt Mantas apsekošanu dabā jebkurā laikā Līguma darbības 

ietvaros, lai pārliecinātos par Līgumā minēto saistību izpildi.  

3.4. Ja zemes gabals vai gabali, uz kura atrodas Manta, tiek nodots lietošanā vai īpašumā 

trešajām personām, Patapinājuma ņēmējam saglabājas Līgumā noteiktās tiesības un 

saistības pret Patapinātāju pilnā apmērā līdz Līguma darbības termiņa beigām. 

3.5. Parakstot šo līgumu Puses apliecina, ka: 

3.5.1. Patapinātājs ir nodevis, un Patapinājuma ņēmējs ir pieņēmis piegādāto 

Mantu, un Patapinājuma ņēmējam nav pretenziju par tā atrašanās vietu dabā; 

3.5.2. Patapinājuma ņēmējs ir iepazinies ar Mantas tehnisko stāvokli, un tam nav 

pretenziju par Mantas stāvokli. 

3.6. Patapinājuma ņēmējam ir pienākums Mantu atdot atpakaļ Patapinātājam, ja Manta nav 

izmantojama saskaņā ar Līguma 1.3. punktā noteikto mērķi vai Patapinājuma ņēmējs 

nepilda šī Līguma noteikumus, vai izbeidzoties Līguma 2.3. punktā noteiktajam 

termiņam. Puses vienojas par Mantas atdošanas kārtību.  
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3.7. Mantas bojāejas gadījumā Patapinājuma ņēmējs informē Patapinātāju un aicina 

sastādīt aktu. Ja Patapinātājs 1 (vienas) darbdienas laikā neatbild uz aicinājumu, 

Patapinājuma ņēmējs ir tiesīgs sastādīt aktu bez Patapinātāja līdzdalības un, ja ir 

iespējams, veic foto fiksācijas un nosūta informāciju uz e-

pastu: pasts@kurzemesregions.lv.  

4. Citi noteikumi 

4.1. Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības 

un pienākumus. 

4.2. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz Līguma 2.3. punktā 

minētā termiņa beigām vai līdz brīdim, kad Patapinājuma ņēmējs ir Mantu atdevis 

atpakaļ Patapinātājam atbilstoši Līguma 3.6. vai 3.7.punktam. 

4.3. Mantas atdošanas gadījumā tiek ņemts vērā Mantas dabiskais nolietojums un 

Patapinātājam nav tiesības pieprasīt Patapinājuma ņēmējam novērst vai atlīdzināt 

Mantas dabisko nolietojumu. 

4.4. Jebkādi Līguma grozījumi stājas spēkā tikai pēc tam, kad tos parakstījušas Puses.  

4.5. Visas domstarpības, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

4.6. Puses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir savstarpēji 

atbildīgas par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem. 

4.7. Jautājumos, kas Līgumā nav atrunāti, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu noteikumiem. 

4.8. Puses nekavējoties informē viena otru par rekvizītu maiņu un/vai juridiskā statusa 

maiņu. 

4.9. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trim) lapām, 

neskaitot pielikumu, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei. 

 

Kurzemes plānošanas reģions Alsungas novada dome 

Reģ. Nr.: 90002183562  

Adrese: Avotu iela 12, Saldus, 

Saldus novads, LV-3801 

Tālr.: 67331492 

Reģ. Nr.: 90000036596  

Adrese: Pils iela 1, Alsunga, LV–3306 

Tālr.: 63351342 

   

 

__________________________  _____________________________ 

I. Bordāne     D. Kalniņa  

Administrācijas vadītāja p.i.                                  Priekšsēdētāja  

                                                                                                  

   

  

 

 

 

 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
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21.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  

D. Kalniņa, S.Kreičmane  

2020.gada 16.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/459) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša “[..]”, Kazdanga, Aizputes novads, 14.12.2019. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu “Jaunsteras” ar kadastra Nr.62420080237, kas netiek izmantoti saimnieciskai 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir zeme “Jaunsteras”, Alsungas novadā, kadastra Nr. 62420080237 

- 17.53 ha platībā. Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200428 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā , ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā¬jumu, 

ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek 

izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - 

Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto 

dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 2006.gada 

20. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 

normu piemērošanas kārtība”” 32. un 33. punktu,  

 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “Jaunsteras” ar kadastra Nr.62420080237 - 

17.53 ha platībā, kā represētajai personai.  
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22.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

2020.gada 16.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/426) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsunga, Alsungas novads, 16.12.2020. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu “Jaunsīļi” ar kadastra Nr.62420020022 un “Magoņu iela 3” ar kadastra 

Nr.62420080064, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1. Zeme un ēkas “Magoņu iela 3”, Alsungas novadā, kadastra Nr. 62420080064 -  

0.1246 ha platībā. 

2. Zeme “Jaunsīļi”, Alsungas novadā, kadastra Nr.62420020022 - 10.10 ha platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. Iesniegumā ir 

apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200284 

kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā , ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā¬jumu, 

ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek 

izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - 

Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto 

dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 2006.gada 

20. Jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 

normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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Piemērot 2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “[..]” ar kadastra Nr. 62420020022 - 10.10 

ha platībā un “Magoņu iela 3” ar kadastra Nr.62420080064 - 0.1264 ha platībā.  

 

23.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  

D. Kalniņa, S.Kreičmane  

2020.gada 17.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/430) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 

nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novadā īpašumu ”Kulpji” ar 

kadastra Nr.62420120108, kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

konstatēts, ka [..] īpašumā ir zeme un ēkas “Kulpji”, Alsungas novadā, kadastra Nr. 

62420120108 - 20.00 ha platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. Iesniegumā ir 

apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6200023 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā , ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

Ar 2006.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

"Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem" noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinā¬jumu, 

ka zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek 

izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; un 35. punktu - 

Nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33.punktā minēto 

dokumentu iesniegšanas.” 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, 2006.gada 

20. Jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli 

normu piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu,  

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Andris Kaminskis, GrigorijsRozentāls, Ainārs Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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Piemērot 2021. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “Kulpji” ar kadastra Nr.62420120108-20.00 

ha platībā,  kā represētajai  personai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________J. Brūklis 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

 

 


