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_________________________________________________________________ 
SĒDES PROTOKOLS  

Alsungā 

2017.gada 20.jūlijā                                                                                                             Nr.13 

 

Darba kārtībā: 

1. Par deputāta J.Šmidberga iesniegumu. 

2. Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2017. sēdes protokollēmumā par 

Finanšu un saimnieciskās   darbības komitejas sastāvu. 

3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “BOKSA KLUBS PĒRKONS”. 

4. Par pašvaldības  pārstāvjiem Kurzemes plānošanas  reģiona  padomē.  

5.  Par  domes priekšsēdētājas dalību  Latvijas pašvaldību savienības  28. kongresā 

Alūksnē. 

6.  Par finansiālo  atbalstu  ReTV raidījumam ”Es ticu…” 

7.  Par dzīvokļa īpašuma  Pils iela 4-2, Alsungā nosacītās cenas apstiprināšanu.  

8.  Par dzīvokļa īpašuma “Dienvidstacija 3” dz.1 atsavināšanu. 

9.  Par adreses [..] apstiprināšanu nekustamam īpašumam. 

10.  Par zemes gabala atdalīšanu nekustamam īpašumam [..].  

11.  Par nekustamā īpašuma [..] zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

12.  Par automašīnas ISUZU RURQUOISE pārdošanu par brīvu cenu.  

13.  Par  pašvaldības atbalstu audzēknim  dalībai  Olimpiādē Zviedrijā. 

14.  Par investīciju vietas izvēli Alsungas novada domes projekta idejas “Senioru un 

bērnu aktīvās atpūtas parks” turpmākai virzībai LAP aktivitātē "Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana". 

15.  Par  kora “Senais kalns” dalībnieku ēdināšanas izmaksām vidusskolas ēdnīcā. 

16.  Par deju kopu festivāla “Ziedulejas ritmi” dalībnieku ēdināšanas izmaksām 

vidusskolā.  

17. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu.  

18. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. 

19.  Par atļauju apakšīres līguma slēgšanai. 

20.  Par  novada domes pārstāvja deleģējumu biedrībā  Etniskās kultūras centrs “Suiti”. 

21. Par  pabalsta izmaksu bijušajam  domes priekšsēdētājam. 

22.  Par grozījumiem Alsungas novada domes (pašvaldības) darba samaksas un sociālo 

garantiju Nolikumā. 

23. Par domes priekšsēdētājas Daigas Kalniņas atvaļinājumu bez darba samaksas 

saglabāšanas.  

24. Par Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības  stratēģijas 2017.-2025.gadam 

apstiprināšanu. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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25.  Par biedrības “Etniskās kultūras centrs “SUITI” telpu nomas līguma pagarināšanu. 

26. Par Jaunsardzes un informācijas centra piedāvātā projekta realizāciju. 

27.  Par dalību komitejās Latvijas Pašvaldību  savienībā.  

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja D.Kalniņa: kuri balso par darba kārtībā  iekļauto divdesmit astoņu 

punktu izskatīšanu? 

Deputāti –vienbalsīgi nolemj-  novada domes sēdes darba kārtībā izskatīšanai apstiprināt  

divdesmit astoņus punktus. 

 

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

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka (sākot ar darba 

kārtības otro punktu), Inga Bredovska,  Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Jānis 

Šmidbergs (līdz darba kārtības pirmā punkta izskatīšanai), Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, 

Zaiga Vanaga. 

Sēdē pieaicinātās personas: nekustamā īpašuma speciāliste S.Kreičmane, izpilddirektors 

Voldemārs Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, Attīstības nodaļas 

vadītāja Aiga Vanaga-Poriķe. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē novada domes kancelejas vadītāja Valda Zingberga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.# 

Par deputāta J.Šmidberga  iesniegumu 

D.Kalniņa, R.Cīrule, V.Zingberga 

 

Saskaņā ar: 

 likumu “Par pašvaldībām“ 18. pantu Domi veido vēlēti deputāti. 

Domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka Republikas pilsētas domes un novada 

domes vēlēšanu likums. 

Domes deputātu tiesības un pienākumus nosaka šis likums un Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likums. 

43.panta 1.daļas (1) Ja ievēlētais domes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu 

dēļ zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā 

paša kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts. 

 Deputāta Jāņa Šmidberga iesniegumu  par  atteikšanos no deputāta pienākuma 

pildīšanas, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm, 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Māra Rozentāle, Jānis Šmidbergs, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 Dome nolemj:  

 

1. Sakarā ar deputāta Jāņa Šmidberga iesniegumu par mandāta nolikšanu,  vietā  stājas  

nākamā deputāta kandidāte Ilze Bloka no saraksta “LATVIJAS ZEMNIEKU 

SAVIENĪBA”. 

 
 

2.#  

Par grozījumiem Alsungas novada domes 21.06.2017. sēdes protokollēmumā par 

Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sastāvu 

D.Kalniņa, V.Zingberga 

 

Saskaņā ar: 

 Alsungas novada domes 21.06.2017.sēdes protokollēmumu par Finanšu un 

saimnieciskās darbības komitejas sastāva apstiprināšanu 9  deputātu sastāvā, 

 Alsungas novada domes 28.06.2017. ārkārtas sēdes protokollēmumu 12#1 ”Par 

deputāta V.Dunajeva iesniegumu”, noliekot mandātu uz laiku un deputāta Jura 

Šteinberga  stāšanos viņa vietā, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

 novada domes 20.07.2017. sēdes protokollēmumu Nr.13#1 “Par deputāta 

J.Šmidberga iesniegumu”, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 



“Atturas” nav, 

Dome nolemj:  

 

1. No Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sastāva 

izslēgt Voldemāru Dunajevu un Jāni Šmidbergu. 

2. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas sastāvā  

ievēlēt deputātu Juri Šteinbergu un deputāti Ilzi Bloku. 

 

3.#  

Par sadarbības  līguma slēgšanu ar biedrību  “BOKSA KLUBS PĒRKONS”  

D.Kalniņa, A.Mundiciema, L.Baumane, S.Ahmaduļins, V.Zingberga 

  Saskaņā ar: 

 Biedrības  “BOKSA KLUBS PĒRKONS”, reģistrācijas Nr.40008265721,  valdes 

priekšsēdētāja Sergeja Ahmaduļina  11.07.2017. iesniegumu par sadarbības līguma 

noslēgšanu (Biedrība-Skola-Dome) par  vidusskolas sporta zāles un citu telpu pēc 

nepieciešamības-bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšanai izmantošanu, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj:  

1. Slēgt sadarbības līguma projektu ar biedrību “BOKSA KLUBS  PĒRKONS”, 

reģistrācijas Nr.40008265721, atļaujot  izmantot-uzskaitot skolas telpas pēc 

inventarizācijas plāna Nr.. 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes, Alsungas vidusskolas un Biedrības ”BOKSA 

KLUBS PĒRKONS”  trīspusējo Sadarbības  līguma projektu.  

3. Noteikt Biedrības regulārajām nodarbībām telpu nomas maksu 1,42 euro mēnesī. 

 

4.# 

Par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas  reģiona  padomē 

D.Kalniņa, V.Zingberga 

       Saskaņā ar 

 Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas  04.07.2017. vēstuli Nr.2-5.5/108/17 

“Par pašvaldību pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona  attīstības padomē,  

 Kurzemes plānošanas reģiona  Nolikumu, 

 Reģionālās  attīstības likuma  17.panta pirmo daļu”Plānošanas reģiona attīstības  

padomi no attiecīgo pašvaldību deputātiem ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo 

pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce”, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 



“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj:  

 

1. Deleģēt novada domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu personas kods 060378-11761  

kā pastāvīgo locekli  Kurzemes plānošanas  reģiona  attīstības padomē. 

2. Deleģēt  novada domes priekšsēdētāja vietnieku Grigoriju  Rozentālu personas kods 

220867-10107  kā  aizvietotāju ar balsstiesībām novada domes priekšsēdētājas 

D.Kalniņas  prombūtnes laikā Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.  

 

5.# 

 Par  domes priekšsēdētājas dalību  Latvijas Pašvaldību savienības  28.kongresā 

Alūksnē 

D.Kalniņa, V.Zingberga 

Saskaņā ar: 

 Latvijas Pašvaldību savienības  05.07.2017. vēstuli Nr.0720171620/A981 “Par 

uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienības  28.kongresu, biedru sapulci un 

domes  sēdi  šī gada 18. augustā”, 

 Latvijas Pašvaldības savienības  Statūtu 6.5.punktu:” ….Biedrības biedru kongresā 

pārstāv  pašvaldības  domes priekšsēdētājs/a un domes pilnvaroti deputāti. Biedrības 

biedri kongresā tiek  pārstāvēti ar balsstiesībām šādā skaitā:  6.5.1. punkts -

pašvaldībām līdz  5000 iedzīvotājiem – viens pārstāvis. 

 Latvijas Pašvaldības savienības  Statūtu 5.5.punktu:”…..Biedrības  biedru sapulcē 

pārstāv pašvaldības  domes priekšsēdētājs/a vai pilnvarota  persona. Pilnvarotā 

persona var būt tikai domes  deputāts. Pilnvarai piedalīties  un balsot sapulcē jābūt 

noformētai rakstveidā un tā pievienojama sapulces protokolam.” 

 Latvijas Pašvaldības savienības Statūtu 7.6..punktu:”..Domes sastāvā ietilpst 

Biedrības priekšsēdis un pašvaldību domju priekšsēdētāji, kā arī  seši Rīgas  pilsētas  

domes  ievēlēti pārstāvji no Rīgas  pilsētas domes deputātiem”, 

  novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj:  

 

1. Deleģēt novada domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu dalībai  Latvijas Pašvaldību 

savienības  Kongresā  un biedru sapulcē. 

2. Kanceleja par dalību kongresā  līdz 4.augustam informē Latvijas  Pašvaldības 

savienību. 

3. Finanšu nodaļai pārskaitīt dalības maksu 35,00 euro (trīsdesmit pieci euro) uz 

norēķinu kontu LV53UNLA0001001700906 SEB bankā ar norādi “Kongress”. 
 

 

 

 

 



6. # 

  Par finansiālo atbalstu  RETV raidījumam  “Es ticu…” 

D.Kalniņa 

 

Saskaņā ar:  

 ReTV raidījuma “Es ticu…” redaktora asistentes Ināras Pučukas  21.06.2017. vēstuli 

Nr..2017/10 “Par finansiālo atbalstu ReTV raidījumam “Es ticu…”, ar norādi, ka  šī 

raidījuma finansiālam nodrošinājumam Alsungas novada dome varētu  palīdzēt  ar 

finansējumu 200 euro (divi simts euro) +PVN apmērā; 

 “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 

10. panta pirmo daļu- Ierobežojumi dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu-(1) 

Publiska persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus 

gadījumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans,, Ilze Bloka, 

Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ”  Aivars Sokolovskis 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj:  

 

1. Atteikt televīzijas ReTV raidījuma “Es ticu…”  redaktorei palīdzēt ar  finansējumu 

200 euro+PVN. 

 
 

7.# 

Par dzīvokļa īpašuma ‘’Pils iela 4-2 ‘’ Alsunga, Alsungas novads nosacītās cenas 

apstiprināšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

Alsungas novada domē iesniegts iesniegums/ierosinājums no [..] personas kods [..], dzīvo 

Pils iela 4-2, Alsunga, Alsungas novadā, kas vēlās iegādāties dzīvokli Pils iela 4-2, Alsungā, 

Alsungas novadā. 

 Pamatojoties uz: 

 Alsungas novada domes 2017. gada 31. janvāra lēmumu Nr.2 un vienošanos 

(noslēgta 27.06.2017.), un iereģistrēta ar Nr.38 Alsungas novada bāriņtiesā, 

 likumu ‘’Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu’’4. panta 4.daļas 

        (4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas  personas: 

              5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās 

domājamo daļu vai dzīvokļa           īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 

     45.panta trešo daļu (3) Atsavinot valsts un pašvaldības īpašumā esošu 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo 

telpu īri” noteiktā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to, vispirms 

rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

 45.panta ceturto daļu (4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto 

viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45


1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par 

to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

 45.panta 5.daļu(5) Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no 

piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, 

izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā 

kārtībā, ievērojot, ka: 

1) viendzīvokļa māju, kas visa atrodas uz citas personas īpašumā esoša 

zemesgabala, vispirms piedāvā pirkt šīs zemes īpašniekam (īpašniekiem); 

2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā 

kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību 

nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību 

pastāvēšanu. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta  otrā daļa  

(2) Šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā 

likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā 

iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no 

minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu 

slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. 

 Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts 

noteic, ka publiskas personas mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo 

īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Ievērojot iepriekš 

minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto 

daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Alsungas  novada dome konstatē: 

 

1. Saskaņā ar sertificēta vērtētāja SIA “VINDEKS” 27.06.2017. atzinumu, dzīvokļa īpašuma 

‘’Pils iela 4-2’’  domājamās daļas 559/4668 tirgus vērtība ir 1200.00EUR 

   1.1.. Izmaksas, kas saistītas ar  nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu, 

izziņām sastāda EUR 198.33 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 8.panta trešo daļu un saskaņā ar 31.01.2017 Alsungas novada domes  sēdes 

atzinumu, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. 

panta 17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 

2.punktu,5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto 

daļu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts 

nosaka: 

„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 

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

nosacīto cenu.”. 

        Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu, 

  šajā konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu 

var slēgt ar pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas. 

Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 44 
1
.panta  

(1)Atsavināšanas paziņojumā  

1)nekustamā īpašuma adresi un kadastra apzīmējumu;  

2) dzīvokļa īpašuma  domājamo daļu;  

http://likumi.lv/ta/id/221382-dzivokla-ipasuma-likums
https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p4
https://likumi.lv/doc.php?id=68490#p11


3) dzīvokļa īpašuma cenu;  

4) maksāšanas līdzekļus;  

5) dzīvokļa īpašuma pirkuma samaksas nosacījumus;  

6) dokumentus un ziņas, kas iesniedzamas atsavināšanu veicošajai institūcijai, lai 

noslēgtu dzīvokļa  pirkuma līgumu.  

(2) Atsavināšanas paziņojumā atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lūdz 

personu, kurai ir pirmpirkuma tiesības, mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas: 

sniegt atbildi, norādot vēlamo samaksas termiņu norēķiniem par īpašumu;  

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Alsungas novada domei piederošu dzīvokļa īpašumu Pils iela 4-2 

ar kadastra Nr.62429000189, kas sastāv no būvēm 62420080374001, 62420080374002, 

62420080374003-domājamā daļa 559/4668 un zemes daļas ar kadastra apzīmējumu 

62420080374–0.0621 ha domājamā daļa 559/4668. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana par brīvu cenu. 

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma ‘’Pils iela 4-2’’, Alsunga, Alsungas novads, kadastra  Nr. 

62429000189, nosacīto cenu EUR  1398.33 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit 

astoņi euro 33 centi): 

3.1. nosūtīt [..], personas kods [..], dzīvojošam  Pils iela 4-2’, Alsungas novadā    

atsavināšanas paziņojumu viena mēneša laikā pēc  nosacītās cenas apstiprināšanas. 

3.2. noteikt dzīvokļa īpašuma ’Pils iela 4-2 Alsunga, Alsungas novads pirmpirkuma 

tiesīgā persona ir īrnieks vai viņu ģimenes locekļi. Tā kā ir noslēgta notariāla 

vienošanās starp īrnieku un viņa ģimenes locekli pirmpirkuma tiesīgā persona ir [..]. 

3.3.noteikt, ka maksāšanas līdzekļi ir euro.  

 

8.# 

Par dzīvokļa ‘’Dienvidstacija 3-1 ‘’ Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

  

        Alsungas novada domē ir iesniegts iesniegums/ierosinājums no [..], personas kods [..], 

dzīvo [..],  Alsungas novadā, par vēlmi iegādāties dzīvokli ‘’Dienvidstacija 3-1’’,  

Alsungas novadā. 

 Pamatojoties uz likumu ‘’Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu’’ 

(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: 

5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās 

domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 

Pamatojoties uz 45.panta: 

(3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir 

noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt 

īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
http://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri


(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

(5) Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas 

dienas nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai 

dzīvokļa īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka: 

1) viendzīvokļa māju, kas visa atrodas uz citas personas īpašumā esoša zemesgabala, 

vispirms piedāvā pirkt šīs zemes īpašniekam (īpašniekiem); 

2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā 

kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību 

nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību 

pastāvēšanu. 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu ’Dienvidstacija 3-1”, Alsungas 

novadā. Dzīvokļa domājamā daļa 640/1268 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu ‘’Dienvidstacija 3-1’’, Alsungas novadā, 

domājamā daļa 640/1268 

3. Veikt dzīvokļa ‘’Dienvidstacija 3-1’’, Alsungas novads novērtēšanu. 

       Piedāvāt pirmpirkuma tiesības īrniekam vai viņu ģimenes locekļiem 
 
 
 

9.# 

 Par adreses [..]  apstiprināšanu nekustamam īpašumam 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

      Pamatojoties uz: 

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto daļu 

 MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punkta 

2.1.apakšpunktu, 

 [..] iesniegumu (27.06.2017), 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

http://likumi.lv/ta/id/221382-dzivokla-ipasuma-likums


 

1. Nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) sastāvā esoši zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu   [..]  un uz tā esošām  ēkām ar kadastra apzīmējumu [..],[..]  (kūtis) piešķirt 

adresi – [..], Alsungas novadā, LV-3306. 

2. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt [..]. 

3. Otru lēmuma eksemplāru nosūtīt VZD Kuldīgas reģionālajai nodaļai, Pilsētas laukums 2, 

Kuldīga.  

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.p. un 79.p.1.d., lēmumu viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu 

namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) 
 

 

10.# 

Par zemes gabala atdalīšanu nekustamam īpašumam [..] 

 D.Kalniņa, S.Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 03.07.2017 tika 

saņemts  iesniegums no [..], p.k. [..],  adrese [..] Alsungas novadā, ar lūgumu atdalīt no 

nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..]  un piešķirt atdalītajai 

zemes vienībai jaunu nosaukumu.   

 Pamatojoties uz zemāk minēto: 

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

ka iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu 

atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa 

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

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

08.12.2015 noteikumu Nr. 698  „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 16.1.punktu,   

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Atļaut nekustamam īpašumam [..] (kadastra Nr. [..]) atdalīt no īpašuma zemes vienību  ar 

kadastra apzīmējumu [..] -6.40 ha;  

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201).  

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..], Alsungas novadā. 

 

 



11.# 

Nekustamā īpašuma [..] zemes ierīcības projekta apstiprinmāšana 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

    Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] ar kadastra apzīmējumu 

Nr. [..], kas izstrādāts, pamatojoties uz īpašuma [..] 2017. gada 25. maija Alsungas novada 

domes sēdes protokolu Nr. 9 ‘’Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam 

īpašumam ‘’Robežnieki’’. 

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

nekustamam īpašumam [..], kur zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]  sadalāma 

trijās daļās ar kopplatību 11.60 ha    

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

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

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

pašvaldība, izdodot administratīvo aktu;  

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

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

projekta apstiprināšanu vai tā noraidīšanu; 

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

Administratīvajā teritorijā, tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās 

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

reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības kompetentās institūcijas 

sniegto informāciju; 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 

un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punkts paredz, 

ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;  

Pamatojoties uz likuma ,,Zemes ierīcības likums” 19.panta otro daļu; likuma 

,,Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta otro daļu; Ministru Kabineta 

2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem" ; 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv" izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..], Alsungas 

novadā. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašuma [..]  sadalījumu: 

2.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]  ar kopplatību 11.60 ha, kas 

sadalāms 3. daļās- 

- zemes gabalam  Nr.1,  kadastra apzīmējums [..] - 1.70 ha piešķirt nosaukumu 

[..],  nosakot lietošanas mērķi- lauksaimniecība ( kods 0101). Zemes gabals 

uzmērot var tikt precizēts. 

 -zemes gabalam  Nr.2, kadastra apzīmējums [..] -1.60 ha saglabājot un atstājot 

nosaukumu [..] Alsungas novadā, lietošanas mērķis: lauksaimniecība (kods 



0101). Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. Uz zemes gabala esošām ēkām 

saglabājot esošo adresi. 

- zemes gabalam  Nr.3,  kadastra apzīmējums [..] - 8.30 ha piešķirt nosaukumu ‘’ 

[..]’, nosakot lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101). Zemes gabals 

uzmērot var tikt precizēts. 

2.2. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto  

zemes ierīcības projektu. 

2.3 Lēmumu  desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Valsts 

Zemes dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

2.4 Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša 

laikā Administratīvajā   rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, 

LV-3401) 

 

 

12.# 

Par automašīnas ISUZU TURQUOISE pārdošanu par brīvu cenu 

D.Klalniņa, S.Kreičmane 

       2017.gada 23.martā Alsungas novada pašvaldība pieņēma lēmumu (protokols Nr.4, 1#) 

“Par Alsungas novada domes bilancē reģistrētas kustamas mantas autobusa ISUZU 

TURQUOISE nodošanu atsavināšanai”, ar kuru nolēma pārdot norādīto transportlīdzekli 

atklātā izsolē un noteica tā pārdošanas sākumcenu 9800.00 euro.  

 Līdz pieteikšanās izsolei termiņa beigām, t.i., līdz 2017.gada 27.aprīlim nebija 

saņemts neviens izsoles pieteikums. Saskaņā ar izsoles noteikumu 6.punktu, izsole 

uzskatāma par nenotikušu, ja noteiktajos termiņos nav pieteicies neviens izsoles 

dalībnieks. 

 Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajai daļai, 

publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus 

mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Minētā likuma 7.pants nosaka, ja lēmumā par publiskas personas mantas 

atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, institūcija 

(amatpersona), kura devusi atļauju atsavināšanai, var noteikt citu atsavināšanas 

veidu. Savukārt, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturtā 

daļa nosaka, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē 

mantas pārdošanu, var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu. Citi 

atsavināšanas veidi noteikti likuma 3.pantā un tie ir - pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē 

ar pretendentu atlasi, pārdodot par brīvu cenu, apmainot pret citu mantu, ieguldot 

kapitālsabiedrības pamatkapitālā, nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta 

ir iepirkta), nododot bez atlīdzības. 

Izvērtējot minētos atsavināšanas veidus, jāsecina, ka piemērotākais veids ir 

pārdošana par brīvu cenu. Minētā likuma 37.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka 

pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var,  ja sarīkotā izsole ir bijusi 

nesekmīga. 

 Pamatojoties uz Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 

2.punktu, 7.pantu, 32.panta ceturto daļu, 37.panta pirmās daļas 3.punktu,   

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 



“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Noteikt kustamās mantas transportlīdzekļa ISUZU TURQUOISE , valsts reģistrācijas  

Nr.GN4324, izlaiduma gads 2007.g. atsavināšanas veidu - pārdošana par brīvu 

cenu. 

2. Apstiprināt transportlīdzekļa ISUZU TURQUOISE pārdošanas cenu 7840.00 euro, 

kas noteikta saskaņā ar transportlīdzekļa novērtēšanas aktu un izpilddirektora 

atzinumu, pamatojoties uz to, ka ekspluatācijas izmaksas  autobusam ir lielas.  

3. Publicēt sludinājumu par kustamās mantas transportlīdzekļa ISUZU TURQUOISE 

pārdošanu par brīvu cenu laikrakstā „Kurzemnieks” un pašvaldības mājas lapā 

internetā, nosakot, ka pieteikums par transportlīdzekļa ISUZU TURQUOISE 

pirkšanu iesniedzams Alsungas novada domē desmit darba dienu laikā no 

sludinājuma publicēšanas ( 2017. gada 7. augustā). 

4. Ja desmit darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas piesakās pirkt 

vairākas personas, uzdot Alsungas novada  Izsoles komisijai apstiprināt Izsoles 

noteikumus un organizēt Izsoles rīkošanu. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot nekustamā īpašuma speciālistei Santai Kreičmanei. 

6. Uzdot izpilddirektoram V.Dunajevam ievērot nosacījumu, ka pašvaldības 

finansējums remontdarbiem autobusam ISUZU TURQUOISE pēc 20.07.2017. tiek  

pārtraukts. 

 7.     Izpilddirektoram V.Dunajevam ievērot 6.punkta nosacījumu. 

 

13.# 

Par  pašvaldības atbalstu  audzēknim   dalībai  Olimpiādē Zviedrijā 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

 

    Saskaņā ar: 

 Kuldīgas novada domes Pelču speciālās internātpamatskolas-Attīstības centra 

16.05.2017. vēstuli Nr. 1.12/91 “Par [..] p/k. [..]”-finansiālu atbalstu Latvijas 

futbola izlases sastāva no 16.-21.jūlijam dalībai  Speciālā  Olimpiādē Zviedrijā 

(Gēteborgā), 

 Kuldīgas novada domes Pelču speciālās internātpamatskolas-Attīstības centra 

norādītie telefoni neatbild un  iesūtītajā vēstulē nav norāde uz  naudas summām, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzfinasējumu [..] p/k. [..] ([..] pārstāv Pelču speciālās internātpamatskolas-

Attīstības centru)  dalībai Olimpiādē Zviedrijā 50.00  euro.    

2. Kancelejai nosūtīt Pelču speciālās internātpamatskolas-Attīstības centram vēstuli ar 

norādi, ka par  50.00 euro  piešķiršanu jāiesniedz atskaite-adresēta Alsungas novada 

pašvaldībai. 

 
 



14.# 

Par investīciju vietas izvēli Alsungas novada domes projekta idejas “Senioru un bērnu 

aktīvās atpūtas parks” turpmākai virzībai LAP aktivitātē "Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana" 

D.Kalniņa, A.Vanaga-Poriķe 

 

     Pamatojoties uz : 

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

LEADER pieeju,  

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Par piemērotāko senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveides vietu noteikt 

neiznomāto pašvaldībai piederošo teritoriju pie Alsungas muzeja 1300 m
2
 platībā. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15.# 

Par kora “Senais kalns” dalībnieku ēdināšanas izmaksām vidusskolas ēdnīcā 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

  Saskaņā ar: 

 Alsungas vidusskolas  10.07.2017.  vēstuli Nr. 1.12/13 “Par ēdināšanas izmaksām 

kora “Senais kalns” dalībnieku ēdināšanai 12.augustā  ēdnīcā  8.00 euro/ 1 

ēdienreize ( t.sk. 5.56 euro pārtikas produktu izmaksas, 1,05 euro pārējās  izmaksas 

( elektrība, ūdens, iekārtu izmantošana, darba algas, nodokļi u.c.),  1,39 euro PVN 

21%),  

 pamatojoties uz  Alsungas vidusskolas direktores aizvietotājas [..] un kora 

koordinatores [..] iesniegumiem (iesniegumi- pielikumā), 

  atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”,  tikai dome var noteikt pakalpojuma cenu, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Lai nodrošinātu likumīgu Alsungas novada domes  sniegto maksas  pakalpojumu 

apmaksu: 

              Kora  “Senais kalns” rīkotajam  pasākumam 2017.gada 12. augustā   
1)    Kora dalībnieku ēdināšanu Alsungas vidusskolas ēdnīcā – pusdienas   28 

cilvēkiem – 1 ēdienreize, 

      2)   Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu kora “Senais kalns” pasākumam līgumcenu 

Euro 8.264  plus  PVN, t.sk. produktu izmaksas Euro 7.214, (ēdienu gatavošanas 

izmaksas Euro 1.05*). 

2. Sniegt augstāk minēto maksas pakalpojumu – pasākumu dalībnieku ēdināšanu 

Alsungas vidusskolas ēdnīcā.  

*Ēdienu gatavošanas izmaksas par 1 ēdienreizi  apstiprinātas ar Alsungas novada domes 

2016.gada 28.februāra domes sēdes lēmumu. 

 
 

16.# 

Par deju kopu festivāla “Ziedulejas ritmi” dalībnieku  ēdināšanas izmaksām vidusskolā 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

 

       Saskaņā ar: 

 Alsungas vidusskolas 10.07.2017.  vēstuli Nr. 1.12/12 “Par ēdināšanas izmaksām 

deju kopas festivāla “Ziedulejas ritmi” dalībnieku ēdināšanai 26.augustā  ēdnīcā 

2,50 euro/1 ēdienreize (t.sk. 1.02 darba algas, nodokļi u.c.), 0,43 euro PVN 21%).  

Pusdienas  ēd 150 cilvēki, 

 Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”,  tikai dome var noteikt pakalpojuma cenu, 



 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Lai nodrošinātu likumīgu Alsungas novada domes  sniegto maksas  pakalpojumu 

apmaksu: 

       Alsungas Kultūras nama rīkotajam pasākumam- senioru deju kopu festivāla 

“Ziedulejas ritmi” 2017.gada 26.augustā  
                  1) Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu festivāla “Ziedulejas ritmi” -  līgumcenu 

Euro  2.07   plus PVN, t.sk.          produktu izmaksas 1.02 (ēdienu gatavošanas 

izmaksas Euro 1.05  *). 

2.  Sniegt augstāk minēto maksas pakalpojumu – pasākumu dalībnieku ēdināšanu 

Alsungas vidusskolas ēdnīcā.  

 

*Ēdienu gatavošanas izmaksas par 1 ēdienreizi  apstiprinātas ar Alsungas novada domes 

2016.gada 28.februāra domes sēdes lēmumu. 

 

 

17.# 

Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu 

D.Kalniņa, V.Zingberga 

Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma [..] īpašnieces [..] 30.05.2017. iesniegumu par deklarētās  dzīves 

vietas anulēšanu [..], jo zudis tiesiskais pamatojums, kā arī faktiski nedzīvo,  

 Alsungas novada pašvaldības policijas  divreizēji veikto apsekošanu nekustamajā 

īpašumā [..], 

 Alsungas novada domes  Kancelejas  nosūtījusi vēstuli [..] ar uzaicinājumu ierasties 

novada pašvaldībā, lai sniegtu informāciju par deklarācijas faktu,  

1.  Alsungas novada  dome izskatīja [..] iesniegumu, kas saņemts 30.05.2017. par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nekustamajā īpašuma [..] nedzīvojošam [..], kuram 

īpašumā nav tiesiska pamatam dzīvot.  

2. Izvērtējot Alsungas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:  

   2.1. [..] īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto nekustamo īpašumu Zemesgrāmatu 

nodaļā,  zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..], kadastra Nr. [..], lēmuma datums 

03.04.2006,  

  2.2. [..] nekustamajā īpašumā [..] telpu/as īres līgumu  [..] nav slēdzis,  

  2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka:    

„Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir 

dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums,” 

   2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts: 

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta 

vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu 

nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par 

vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”, 



   2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas [..] minētajā īpašumā nedzīvo, 

pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu deklarētajā adresē sastapt nevar. 

  2.6. [..] deklarēta dzīvesvieta [..] Alsungas  novadā no 2017. gada 23. maija. 

2.7. [..] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 13.jūlijam  

pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis.  

2.8. [..] 2017. gada  30.jūnijā Reģ.Nr. 13.4-3, Alsungas novada pašvaldība nosūtīja 

ierakstītu vēstuli, par jautājuma noskaidrošanu- sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc 

faktiskās dzīvesvietas.  

 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā 

attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka 

Reinis Bitēns būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā 

dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama. 

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē,   ja:  

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai 

viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 

ziņas; 

 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

      5. 06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:  “Iestāde personas deklarācijā sniegtās 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem 

dokumentiem, pēc šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta 

lēmuma pieņemšanas par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”. 

6. Saskaņā „Administratīvā procesa likums” 79. pantu:  „Administratīvo aktu var apstrīdēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā 

aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas”, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu “[..], Alsungas novadā [..], personas kods [..], jo minētā 

persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo,  pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās 

sastapt nevar, un  nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt [..] un Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes Kuldīgas nodaļai. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā 

iela 4, Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 
 
 
 



 
 

18.# 

Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu 

D.Kalniņa, V.Zingberga 

Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma [..] Nr.5 īpašnieces [..] iesniegumu par deklarētās  dzīves vietas 

anulēšanu [..], jo zudis tiesiskais pamatojums, kā arī faktiski nedzīvo, 

 Alsungas novada domes  Kanceleja nosūtījusi vēstuli  [..] uz [..] 5, Alsungā ar  

uzaicinājumu  ierasties  novada pašvaldībā, lai sniegtu informāciju par deklarācijas 

faktu, 

  1. Alsungas novada dome izskatīja [..] iesniegumu, kas saņemts 11.04.2017. par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu [..] Nr.5, Alsungā, nedzīvojošai [..], kura minētājā adrese nedzīvo 

un nav tiesiska pamata dzīvot.   

2. Izvērtējot Alsungas novada domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts:  

 

2.1. [..] īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto nekustamo īpašumu Zemesgrāmatu 

nodaļā,  Zemesgrāmatas nodalījumā Nr. [..], kadastra Nr. [..]  , lēmuma datums 

08.01.2001. 

       2.2. [..] nekustamajā īpašumā [..].ielā Nr. [..]  telpu/as īres līgumu ar [..] nav slēgusi.  

       2.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. panta otrā daļa nosaka: „Dzīvojamās telpas 

lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai 

apakšīres līgums.” 

      2.4. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu ir noteikts: 

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta 

(ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu 

tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 

sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”. 

2.5. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas Agita Veinberga minētajā īpašumā 

nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās   attiecībās viņu deklarētajā adresē sastapt nevar. 

2.6. [..] ir deklarēta dzīvesvietā [..] Nr.5”, Alsungā no 2016. gada 18.augusta. 

2.7. [..] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2017. gada 13.jūlijam  

pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veikusi.  

2.8. [..] 2017. gada 15.aprīlī, reģ.Nr.13.4/2, Alsungas novada pašvaldība nosūtīja 

ierakstītu vēstuli  par jautājuma noskaidrošanu-sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc 

faktiskās dzīvesvietas. Vēstuli Latvijas Pasts atgriezis atpakaļ nosūtītājam 22.05.2017. 

3. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 4. pants nosaka „Dzīvesvietas maiņas gadījumā 

attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā 

dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka 

Agita Veinberga būtu deklarējusi dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka 

deklarētā dzīvesvieta pēc tās uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama. 

 

4. Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 12. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „Ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē,   ja: 

1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai 

viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 

ziņas; 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā”. 

     5.  06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu” 2. punkts nosaka:  “Iestāde personas deklarācijā sniegtās ziņas par 



deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, pēc 

šo ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas 

par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”. 

6. Saskaņā ar „Administratīvā procesa likums” 79. pantu: „Administratīvo aktu var apstrīdēt 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā 

aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas”. 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [..] Nr.5, Alsungā [..] personas kods [..], jo minētā persona 

deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo,  pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, 

un viņai nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt [..] un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 

Kuldīgas nodaļai. 

4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, 

Liepāja, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
 

19.# 

Par atļauju apakšīres līguma reģistrēšanai 

D.Kalniņa ,V.Dunajevs, V.Zingberga 

 

Saskaņā ar: 

 [..] p/k [..] iesniegumu par atļauju  deklarēties kā apakšīrniecei dzīvoklī [..]  dz.2, 

Alsungā. Iesniegumu parakstījušas ir dzīvokļa  [..] dz.2 īrniece [..] un iesnieguma 

iesniedzēja [..]. 

 likumu “Par dzīvojamo telpu īri”  

 2. pantu- Dzīvojamās telpas īre-“Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas 

tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai 

personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā 

atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata 

ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā”. Dzīvojamās telpas lietošanas vienīgais 

pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums. 

  4. pantu- Dzīvojamās telpas īres līguma subjekti-Izīrētājs var būt jebkura fiziskā vai 

juridiskā persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs, kā arī 

pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz 

likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā. Par īrnieku vai 

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

vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā kārtībā.Dzīvojamās telpas īres vai 



apakšīres līgumu rīcībnespējīgas personas vārdā slēdz tās aizgādnis, bet ierobežoti 

rīcībspējīga persona to slēdz ar aizgādņa piekrišanu. 

DZĪVOJAMĀS TELPAS APAKŠĪRE-17. pantu- Dzīvojamās telpas apakšīres 

pamatnosacījumi-Īrniekam ir tiesības nodot apakšīrē visu viņa aizņemto dzīvojamo 

telpu vai tās daļu tikai ar izīrētāja un kopā ar īrnieku dzīvojošo pilngadīgo ģimenes 

locekļu piekrišanu.Ja īrnieks un visi viņa ģimenes locekļi ir pagaidu prombūtnē, bet 

dzīvojamo telpu viņš ir nodevis apakšīrē, īrnieks paliek atbildīgs izīrētājam saskaņā ar 

īres līgumu. Apakšīrniekam nav tiesību apakšīrē saņemtās dzīvojamās telpas izīrēt 

tālāk. 

 18. pantu-Dzīvojamās telpas apakšīres līguma slēgšanas kārtība un termiņi-Dzīvojamās 

telpas apakšīres līgumu slēdz   rakstveidā. Dzīvojamās telpas apakšīres līguma 

termiņš nedrīkst pārsniegt dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. Ja dzīvojamās 

telpas īres līgums izbeidzas, vienlaikus izbeidzas arī dzīvojamās telpas apakšīres 

līgums. Pēc dzīvojamas telpas apakšīres līguma termiņa izbeigšanās līgumu var 

pagarināt, līdzējiem vienojoties. Izīrētājam ir tiesības pēc dzīvojamās telpas apakšīres 

līguma termiņa izbeigšanās atteikt īrniekam to pagarināt. 

 19. pantu- Apakšīrnieka tiesības iemitināt īrētajā dzīvojamā telpā ģimenes locekļus un 

citas personas- Apakšīrniekam ir tiesības iemitināt viņam apakšīrē nodotajā dzīvojamā 

telpā savus ģimenes locekļus un citas personas, ja tam piekrīt attiecīgās dzīvojamās 

telpas īrnieks, viņa pilngadīgie ģimenes locekļi un izīrētājs. Nepilngadīga bērna (arī 

adoptēta) iemitināšanai viņa vecākiem apakšīrē nodotajā dzīvojamā telpā attiecīgās 

dzīvojamās telpas īrnieka, viņa pilngadīgo ģimenes locekļu un izīrētāja piekrišana nav 

nepieciešama, bet par to rakstveidā informējams izīrētājs. 

Ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tam, kad apakšīrnieka ģimenes loceklis, viņa 

nepilngadīgais bērns vai cita persona iemitināta šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā 

apakšīrniekam nodotajā dzīvojamā telpā, attiecīgās personas vārds, uzvārds un personas 

kods ierakstāms dzīvojamās telpas apakšīres līgumā. 

 20. pantu- Dzīvojamās telpas apakšīres līguma izbeigšana-Apakšīrnieks un kopā ar viņu 

apakšīrniekam nodotajā dzīvojamā telpā dzīvojošās personas zaudē attiecīgās 

dzīvojamās telpas lietošanas tiesības un tām jāatbrīvo dzīvojamā telpa mēneša laikā pēc 

tam, kad apakšīrnieks saņēmis attiecīgās dzīvojamās telpas īrnieka vai izīrētāja 

rakstveida brīdinājumu, ja vien dzīvojamās telpas apakšīres līgumā nav noteikta cita 

kārtība. 

22. pantu- Apakšīres maksa un maksa par pakalpojumiem pēc apakšīres līguma-Apakšīres 

maksu un maksu par   pakalpojumiem pēc dzīvojamās telpas apakšīres līguma nosaka, 

pusēm vienojoties. Apakšīres maksas un maksas par pakalpojumiem parādi piedzenami 

tādā pašā kārtībā kā īres maksas parādi. 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Atļaut [..] un [..] slēgt apakšīres līgumu [..] dz.2, Alsungā. 

2. Atļaut  [..] dz.2  [..] p/k [..] deklarēties kā dzīvokļaīrnieces [..] apakšīrniecei.  

 

 



 

20.# 

Par novada domes pārstāvja  deleģējumu biedrībā “Etniskās kultūra centrs “SUITI” 

D.Kalniņa, V.Zingberga 

   Saskaņā ar: 

 Alsungas novada domes  20.02.2014.  protokollēmumu “Par Alsungas  novada 

domes  pārstāvja deleģējuma maiņu biedrībā EKC “SUITI”, 

 21.06.2017. Daigas Kalniņas ievēlēšanu novada domes priekšsēdētājas amatā, 

  novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Ilze Bloka, 

Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

1. Ar 20.07.2017. izbeigt 20.02.2014..novada domes sēdes lēmumu par domes 

priekšsēdētāja Aivara Sokolovska deleģējumu biedrībā “Etniskās kultūras centrs 

“SUITI”. 

2. Ar 20.07.2017. deleģēt biedrībā “Etniskās kultūras centrs “SUITI” novada domes 

priekšsēdētāju Daigu Kalniņu. 

 

21.# 

Par pabalsta izmaksu novada domes bijušajam priekšsēdētājam  

D.Kalniņa, V.Ķine 

  Saskaņā ar:  

 Deputāta A.Sokolovska iesniegumu par pabalsta izmaksu, 

 Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma" 

17.panta (9) daļas:4)punktu, kas  nosaka, ka atlaišanas pabalstu 1 mēnešalgas apmērā 

izmaksā... 

...pašvaldību domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, 

darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē un pēc tam, kad viņš ir beidzis pildīt 

amata pienākumus, viņu 2 nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo, vai 

līdzvērtīgu darbu, 

 Alsungas novada domes 07.06.2017. rīkojumu Nr. 2.3.1/60,  

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

       atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Ilze Bloka, 

Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav,  

Balsošanā nepiedalās: Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai, ka bijušajam novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Sokolovskim  izmaksāts  pabalsts vienas mēnešalgas apmērā. 
 



 

22.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes  (pašvaldības) darba samaksas un sociālo 

garantiju Nolikumā 

D.Kalniņa, V.Ķine 

 

Saskaņā ar: 

  Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 

(6.1) un (6.2) noteikumiem, piemaksas nesaņem pašvaldības domes deputāts, kas 

ieņem algotu darbu domē, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Alsungas novada domes (pašvaldības ) darba samaksas un sociālo garantiju 

Nolikuma 2.sadaļu “Deputātu darba samaksas kārtība’” papildināt ar punktu  2.5. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 3.panta (6.1) un (6.2) noteikumiem, samaksu nesaņem 

pašvaldības domes deputāts, kas ieņem algotu darbu domē. 

 

23.# 

Par domes priekšsēdētājas Daigas Kalniņas atvaļinājumu bez darba samaksas 

saglabāšanas 

D.Kalniņa 

 

Saskaņā ar: 

 Darba likuma 153.panta trešo daļu-Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas-

(3) Darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez 

darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, Ilze 

Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas”  Daiga Kalniņa 

Dome nolemj: 

 

1. Piešķirt novada domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai atvaļinājumu no 30.08.2017. 

līdz 01.09.2017. bez darba samaksas saglabāšanas. 
 

 



 

24.# 

Par Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības stratēģijas 2017. - 2025. gadam 

apstiprināšanu 

D.Kalniņa, A.Vanaga-Poriķe 

 

        Saskaņā ar: 

 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu 

izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un 

attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 

pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” pašvaldībai ir jāizstrādā un jāapstiprina 

objekta darbības stratēģija, 

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, , Aivars Sokolovskis, Ilze 

Bloka, Juris   Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas”  Ainars Macpans 

Dome nolemj: 

 

1. Atcelt (gads maijs) sēdē apstiprināto Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības 

stratēģiju 2017.-2023.gadam. 

2. Apstiprināt Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības stratēģiju 2017. - 2025. gadam. 

(Pievienots pielikums). 

 
 

25.# 

Par biedrības ”Etniskās kultūras centrs  “SUITI” telpu nomas līguma pagarināšanu 

D.Kalniņa, V.Dunajevs 

 

Saskaņā ar: 

 Biedrības “Etniskās kultūras centrs “SUITI” iesniegumu par īres līguma Skolas iela 

11A telpām (pēc inventarizācijas plāna  Nr.3-26,2 kvm,Nr.4-2,7 kvm, Nr.5-1,8 kvm, 

Nr.9-21,0 kvm) līdz  2030.gada 31.deembrim, 

 Alsungas novada domes  2017.gada 30.marta   protokollēmums Nr. 5#2 “Par 

biedrības “Etniskās  kultūras centrs “SUITI” iesniegumu telpu iznomāšanai”,  

 novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 



1. Iznomāt biedrībai “Etniskās kultūras centrs “SUITI” pašvaldības telpas (pēc 

inventarizācijas plāna  Nr.3-26,2 kvm,Nr.4-2,7 kvm, Nr.5-1,8 kvm, Nr.9-21,0 kvm)  uz 

laiku līdz  2030.gada 31.decembrim.  

2. Apstiprināt  nomas maksu 1,42 euro/mēnesī par katru iznomātām telpām.  

 

26.# 

Par Jaunsardzes un  informācijas centra piedāvātā projekta realizāciju 

D.Kalniņa, V.Duanejvs 

    Saskaņā ar; 

 Jaunsardzes un informācijas centra piedāvājumu par  projekta  koncepciju, kur  tiek 

noteikts, ka  stēlās  tiek rakstīti  Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri (LKOK) un izvietoti 

pašvaldības teritorijā, 

  novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

   atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, , Ilze Bloka, 

Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” Aivars Sokolovskis 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atteikt  Jaunsardzes un informācijas centram  iekļauties viņu piedāvātā projekta par 

stēlu izvietošanu realizācijā. 

 

 27.# 

Par  dalību komitejās Latvijas Pašvaldību savienībā 

D.Kalniņa, G.Rozentāls  

 

     Pamatojoties uz  Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumu deleģēt pārstāvjus darbam 

LPS komitejās,  

LPS darbojas piecas komitejas: 

 Finanšu un ekonomikas komiteja (atbildīgā LPS padomniece Lāsma Ūbele) - tiek 

skatītas pašvaldību attīstības problēmas, ko no centrālās valdības puses novēro 

Finanšu ministrija un Ekonomikas ministrija (ES fondi, investīciju politika, 

uzņēmējdarbības veicināšanas politika);  

 Izglītības un kultūras komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ināra Dundure) - tiek 

skatīti jautājumi, kas no valdības puses novēro Izglītības un zinātnes ministrijas, kā 

arī Kultūras ministrija. Īpaši darbam apakškomitejās ir nodalītas: 

a)    Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomiteja; 

b)    Sporta jautājumu apakškomiteja;  

 Veselības un sociālo jautājumu komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ilze Rudzīte) 

- tiek skatītas pašvaldības problēmas saistībā ar komitejas nosaukumā precīzi 

formulēto. No valdības puses novērošanu vai sadarbību īsteno Veselības ministrija un 

Labklājības ministrija;  

http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija


 Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ivita 

Peipiņa) - tiek skatītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

novērošanā esošās, pašvaldību pārraudzības un pašvaldību reformu problēmas;  

 Tehnisko problēmu komiteja (atbildīgais LPS padomnieks Aino Salmiņš) - tiek 

skatītas pašvaldības komunālo pakalpojumu, pašvaldību ceļu un sabiedriskā 

transporta, pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas, ārkārtas situāciju, informātikas, 

enerģētikas un būvniecības uzraudzības  un citi jautājumi. Šos jautājumus valdībā 

novēro Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, daļēji – Ekonomikas ministrija un 

VARAM. Atsevišķi jautājumi tiek īpaši izvēlēti darbam apakškomitejās: 

a)    Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā; 

b)    Informātikas jautājumu apakškomitejā, 

  novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, Ilze Bloka, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Deleģēt dalībai pārstāvjus šādās LPS komitejās:  

1.1.Finanšu un ekonomikas komitejā domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu un 

Attīstības nodaļas  vadītāju, 

 

1.2.Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu 

un Attīstības nodaļas vadītāju,  

 

 1.3.Izglītības un kultūras komitejā domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu un Izglītības 

pārvaldes vadītāju Aīdu Vanagu,  

 

1.4.Veselības un sociālo jautājumu komitejā domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu un 

Sociālā dienesta vadītāju Mairu Baumani.  
 

28.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

Pamatojoties uz: 

 [..] iesniegumu 14.07.2017., 

 Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 

24.panta pirmās daļas 1.punktu:   

1) Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē konkrētos 

nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības: 

1) sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas 

dienas, nodokļu maksājumu samaksu. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu 

nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc maksājuma termiņa 

iestāšanās. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par 

parāda samaksas grafiku; 

     (1
1
) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā, kā arī 

1.
4
 daļā minēto iesniegumu, izvērtē  nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, 

kā arī ņem vērā šādus faktorus: 

http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
https://likumi.lv/doc.php?id=33946#p20


1) vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus; 

2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti 

nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir 

ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību; 

3) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus; 

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 

5) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti 

pārkāpumi. 

29.panta 2.daļu-Nokavējuma naudas aprēķināšana-(2)Par nodokļu un nodevu maksājuma 

samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no 

laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā 

nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri. 

3.daļu-(3) Nokavējuma naudu neaprēķina, ja valsts vai pašvaldības budžets tam 

piekritīgo nodokļa maksājumu ir saņēmis piecu darbdienu laikā pēc maksājuma 

termiņa iestāšanās. Ja minētais nosacījums netiek ievērots, nokavējuma naudu aprēķina 

par periodu no nākamās dienas pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas 

termiņa iestāšanās līdz samaksas dienai (to ieskaitot). Ja maksāšanas termiņš sakrīt ar 

brīvdienu (svētku dienu), tad par maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc 

brīvdienas (svētku dienas). 

     4.daļu-(4) Nokavējuma naudas aprēķināšana: 

1) tiek pārtraukta, ja šā likuma 24.pantā vai 26.panta vienpadsmitajā daļā nav noteikts 

citādi: 

a) privatizējamām kapitālsabiedrībām — no dienas, kad tās nodotas privatizācijai, 

kapitālsabiedrībām — no dienas, kad tās nodotas atsavināšanai, līdz dienai, kad 

saistības tiek nodotas ar pieņemšanas un nodošanas aktu jaunajam īpašniekam, bet 

ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem, 

b) nodokļu maksātājiem, kuriem tiesa pasludinājusi maksātnespējas procesu, — no 

dienas, kad tiesa pasludinājusi spriedumu attiecīgajā maksātnespējas procesa lietā, 

c) komersantiem, kuriem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā tiek 

kapitalizēti nodokļu maksājumu pamatparādi, 

d) komercsabiedrībām, kurām tiesa ierosinājusi tiesiskās aizsardzības procesu, — no 

dienas, kad tiesa pieņēmusi nolēmumu par attiecīgās tiesiskās aizsardzības procesa 

lietas ierosināšanu, 

e) komercsabiedrībām ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesā — no dienas, kad 

tiesa pieņēmusi nolēmumu par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu; 

     7.daļu-(7) Nokavējuma naudas aprēķināšana tiek pārtraukta, ja nokavējuma naudas 

summa sasniedz divas piektdaļas no nokavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra. 

 SIA Kurland Hunting parāds uz 20.07.2017 par nekustamo īpašumu ‘’Putni’’ 

1431.79 EUR, ‘’Vecsniķeri’’ 1624.59 EUR, kopā 3056.38 EUR (no tā kavējuma 

nauda 567.68 EUR). 

         Aprēķinātais 2017. gada 3.,4. ceturksņos tekošā gada maksājumi 501.34 EUR, 

      atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Ainars Macpans, Aivars 

Sokolovskis, , Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Pretī ” nav, 

“Atturas” Ilze Bloka 

Dome nolemj: 

 

https://likumi.lv/doc.php?id=33946#p24
https://likumi.lv/doc.php?id=33946#p26


1. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu 

pagarināt nodokļa samaksas termiņu: 

1.1. SIA ‘’Kurland Hunting’’, reģ. Nr.41203032616 nekustamā īpašuma nodokļa samaksas 

termiņu par zemi un ēkām par īpašumiem [..]’un [..]’,   

2017. gada 3.ceturkšņa maksājumus 50.68 euro no 2017.gada 15. augusta līdz 2017.gada 

22.decembrim par īpašumiem Alsungas novadā [..],[..], (pamats –2017.gada 14.jūlija 

iesniegums).   

2017. gada 4.ceturkšņa maksājumus 50.66 euro no 2017.gada 15.novembra līdz 

2017.gada 22.decembrim par īpašumiem Alsungas novadā ‘[..],[..], (pamats –  2017.gada 

14.jūlija) iesniegums, 

1.2.Noslēgt vienošanos par parāda atmaksu 3056.38 EUR līdz 22.12.2017. gadam, bet tas 

neatbrīvo no nokavējuma naudas aprēķināšanas. ( Piebilde summa precizējās ar katru 

dienu, jo nokavējuma nauda pieaug). 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto 

daļu, termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos, tiek aprēķināta 

nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā 

noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma 

termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā 

samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma 

nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā 

kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto 

daļu, nokavēto nodokļa maksājumi veicami, maksājot proporcionāli  pamatparādu un 

nokavējuma naudu. 

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1
2
. 

daļu, ja nodokļa maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma 

piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par 

samaksas termiņa pagarināšanu. 

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto 

daļu, nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no 

pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos 

noteiktajos termiņos. 

6. Ja šī vienošanās netiek pildīta noteiktajos termiņos un apmērā, lēmums var tikt atcelts. 

Likuma ‘’ Par nodokļiem un nodevām’’ 24.panta (1
1
) Nodokļu administrācija, izskatot 

šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā, kā arī 1.
4
 daļā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu 

maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus: 

2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti 

nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir 

ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību; 

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot 

pieteikumu. 

 

Sēdi vadīja 

Domes priekšsēdētāja ___________________________________________D.Kalniņa 

27.07.2017. 

 

Sēdi protokolēja 

Kancelejas vadītāja ______________________________________________V.Zingberga 

27.07.2017. 



 

Pielikums 

 pie novada domes 20.07.2017. sēdes protokollēmuma Nr.13#3 

“Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “BOKSA KLUBS PĒRKONS” 

 

Sadarbības līgums  

Alsungā,        2017.gada  25.augustā 

 

Alsungas novada dome, vienotais reģistrācijas Nr.90000036596, juridiskā adrese Pils 

iela 1, Alsunga, Alsungas novadā, LV-3306, priekšsēdētājas Daigas Kalniņas personā, 

kura darbojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Alsungas novada domes 

Nolikuma pamata,  turpmāk tekstā – Dome, no vienas puses,  

Alsungas  vidusskola, juridiskā adrese Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novadā, LV-

3306, tās direktores  Lijas Baumanes personā, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu,  

turpmāk tekstā – Skola, no vienas puses,  

un biedrība “BOKSA KLUBS PĒRKONS”,  reģistra Nr.40008265721,  juridiskā adrese 

“Vētras”, Alsungas novadā, LV-3306, valdes priekšsēdētājs Sergeja Ahmaduļina 

personā, kas darbojas  uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā -Biedrība: 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1.Dome, Skola un Biedrība apņemas sadarboties:  

1.1.1.Biedrība: organizēt dažādus sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus 

pasākumus un aktivitātes; sekmēt sporta vides uzlabošanu novadā: bērniem, 

skolēniem un jauniešiem- veicinot boksa popularitāti un attīstību Alsungas novadā 

un Kurzemes reģionā. 

 1.1.2. Dome, Skola: atbalstīt biedrības vajadzības telpu izmantošanai vidusskolā.  

 

2. Pušu saistības 

2.1. Dome apņemas: 

2.1.1. Atļaut biedrībai piesaistīt finansējumu un realizēt projektus; 

2.1.2. Alsungas  vidusskola apņemas nodrošināt telpas regulārajiem boksa 

treniņiem, slēdzot telpu nomas līgumu ar biedrību. Ja Biedrības rīkotais 

pasākums tiek rīkots Alsungas novada  iedzīvotāju interesēs, tad telpu 

nomas maksa Biedrībai  nav piemērojama. 

2.2.Biedrība apņemas: 

2.2.1. Piesaistīt finansējumu un realizēt projektus, organizējot dažādus 

sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes; 

sekmējot  bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšanu, veicinot 

boksa popularitāti un attīstību Alsungas novadā; 

2.2.2. Publiskot visas biedrības aktivitātes, kas saistītas ar dažādu sabiedrības 

vajadzībās un vēlmēs balstītu pasākumu un aktivitāšu organizēšanu, 

sekmējot sportisko aktivitāšu uzlabošanu, sniedzot informāciju skolai 

un domei par informācijas ievietošanu mājas lapā www.alsunga.lv, kā 

arī informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas”. 

http://www.alsunga.lv/


 

3. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana 

 

3.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. 

Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst 

par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

 

4. Strīdu risināšanas  kārtība 
 

4.1. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Līdzējiem 

Līguma izpildes laikā, Līdzēji risinās savstarpējo pārrunu ceļā.  

 

5. Nepārvarama vara 

 

5.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja 

šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu 

rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja 

iepriekš ne paredzēt, ne novērst.  

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 5 (piecus) gadus 

no tā noslēgšanas brīža. Līgums var tikt pagarināts, Līdzējiem par to atsevišķi 

rakstveidā vienojoties. 

6.2. Līgums sastādīts 3 (trijos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem 

viens glabājas  Domē, otrs Skolā un trešais  Biedrībā. 

 

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 

                                                             

Alsungas novada dome 

Reģ.Nr.90000036596 

Adrese Pils  iela 1, Alsunga, 

Alsungas novads, LV-3306 

Priekšsēdētāja 

 

___________D.Kalniņa 

Biedrība “BOKSA KLUBS PĒRKONS” 

 Reģ.Nr. 40008265721, 

Adrese: “Vētras”, Alsungas nov., LV-3306 

Valdes priekšsēdētājs  

 

______________ S. Ahmaduļins 

 

Alsungas vidusskola 

Adrese: Skolas ielā 11, Alsunga, 

Alsungas novadā, LV-3306 

Direktore  

 

________L.Baumane 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pielikums 

 pie novada domes 20.07.2017. sēdes protokollēmuma Nr.13#24 

                                         “ Par Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības  stratēģijas 

 2017.-2025.gadam apstiprināšanu 

 

 

 

 

Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības 

stratēģija  

2017. - 2025.gadam 
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1.Esošās situācijas analīze 

1.1. Vēsturiskā un arhitektoniskā uzziņa par Alsungas pils kompleksu 
Vēsture 

Alsungas pils ir būvēta 14.gadsimta pirmajā pusē kā Livonijas ordeņa pils.  Pirmās dokumentālās liecības par 

pili ir attiecināmas uz 1341.gadu. Pils komplekss ir celts pakāpeniski no 14.līdz 18.gadsimtam un ir vairākkārt 

pārbūvēts, izbūvējot aizsargtorņus un citas būves. 

No 1573.līdz 1728.gadam tā piederēja fon Šverinu dzimtai. Kad 1623.gadā, pēc uzturēšanās Polijas galmā, 

Alsungā atgriezās Johans Ulrihs fon Šverins, viņš uzsāka vietējo iedzīvotāju - luterāņu atgriešanu katoļticībā, 

misijas darbam pieaicinot jezuītus. Minētais ir uzskatāms par suitu vēstures sākuma punktu.   

Pēdējie nozīmīgie Pils pārbūves darbi ir veikti 19.gs vidū  un ir attiecināmi uz pils Dienvidu korpusu. 

Alsungas pils ir suitu kultūrtelpas viena no galvenajām sastāvdaļām, kura ir arī iekļauta Latvijas Kultūras kanona 

sarakstā.  

Alsungas pils vēsturiskā hronoloģija: 

- 1341.gads - pirmās dokumentālās liecības par Livonijas ordeņa Kuldīgas komturejas saimniecības pili, 

kas atradās Alsungā starp Kuldīgu un jūru, pie Ēdoles – Jūrkalnes ceļa; 

- 16.gs 2.puse - uzcelti divi apaļi uguns ieroču torņi, pilij iegūstot mūsdienās redzamo izskatu;  

- 1573.gads - Alsungu ar tai piederošām zemēm un pili no Kurzemes hercogistes nopērk Jakobs 

Šverins, kura dzimtai pils pieder īpašumā līdz pat 18.gadsimta sākumam. Šajā laikā pils ir vairakkārt 

pārbūvēta un paplašināta; 

- 1659.gads – pils cieš zviedru – poļu kara darbības laikā. Postījumu patiesie apmēri dokumentos nav 

atspoguļoti. Šie kara postījumi ir uzskatāmi par vienīgajiem nozīmīgajiem pils pastāvēšanas laikā. 

Atšķirībā no daudzām citām Livonijas pilīm, Alsungas pils nav cietusi no ugunsgrēkiem. Pils ir unikāla 

Latvijā un starptautiski kā viena no retajām viduslaiku pilīm, kas daļēji ir saglabājusies līdz mūsdienām 

savā vēsturiskajā veidolā; 

- 1738.gads – pili no Šverinu dzimtas nopērk pēdējais Kurzemes un Zemgales hercogs Ernests Johans 

Bīrons; 

- 1796. gadā pēc hercogistes likvidēšanas pils pāriet Krievijas kroņa īpašumā, un tiek izmantota 

dažādām vajadzībām. Alsungas pils Dienvidu korpuss kopš 19.gadsimta vidus saglabājies bez 

radikālām pārbūvēm un ar ievērojamu autentisko apdares virsmas faktūru apjomu; 

- 20.gs 1.puse: pēc Pirmā pasaules kara, Alsungas pils nonāk pagasta rīcībā. Tiek izstrādāts projekts 

Dienvidu korpusa pielāgošanai pagasta doktorāta un dzīvokļu vajadzībām, kas gan tiek īstenots tikai 

daļēji. Turpmākos gadus Dienvidu korpuss tika izmantots skolas vajadzībām; 

- 20.gs 2 puse – Alsungas pilī netiek veikti nozīmīgi atjaunošanas darbi. Sākotnēji pili plāno pārveidot 

par pasta un telefonu centrāli, tomēr projekts netiek realizēts. Pils telpas tiek izmantotas skolas 

vajadzībām. Pils 2.stāvs tiek izmantots kā mācību šautuve. Līdz 20. gadsimta astoņdesmitajiem 

gadiem pilī atrodas atsevišķi dzīvokļi un skolas mācību darbnīcas, bibliotēka un muzejs. 

Arhitektūra un interjers 

Arhitektūra 

Pils ir unikāla Latvijas un starptautiskā līmenī kā viena no retajām viduslaiku pilīm, kas daļēji ir saglabājusies līdz 

mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Pils komplekss ir celts pakāpeniski no 14. līdz 18.gadsimtam un ir 

vairākkārt pārbūvēts, izbūvējot aizsargtorņus un citas būves. 

Dienvidu korpusa Dienvidu siena - pils apkārtmūris - ir celta 14.,15.gadsimtā. Ziemeļu siena pret pagalmu un 

galvenās telpas atdalošās šķērssienas  celtas 15.gadsimtā un būvētas no jaukta ķieģeļu un laukakmeņu mūra 

kaļķu javā, ar ķieģeļiem izmūrējot ailas. 16. gadsimtā Dienvidu korpusam uzcelts otrais – dzīvojamais stāvs. 



16.gadsimta 2.pusē uzcelti divi apaļi uguns ieroču torņi. Spriežot pēc izmantotajiem ķieģeļiem, DR tornis celts 

vēlāk par ZA torni. Atsevišķas ķieģeļu un akmeņu mūra starpsienas Rietumu galā ir būvētas ap 1740.gadu, 

izveidojot vienu lielāku un divas mazākas istabas pie DR torņa. Pildrežģa starpsienas ir būvētas 18. gadsimta 

vidū. 

Interjers un apdare 

Pirmais apdares periods (līdz 18.gadsimta beigām): 

Visās telpās senākie pārsegumi ir sijas un dēļi. Empīriski var pieņemt, ka senākie no esošajiem pārsegumiem 

iebūvēti pēc 1657.gada. 

Tikai ļoti ierobežotos laukumos konstatētas liecības par senākām sienu apmetuma kārtām uz oriģinālajām 

konstrukcijām. Senākās konstatētās apdares attiecināmas uz 18.gadsimta 2.- 4.ceturksni. Tās ir balsinātas 

sienas ar vai bez tumšākiem pelēkiem vai melniem cokoliem. Lielākā skaitā šādi apdares slāņi konstatēti 

korpusa Austrumu puses telpās, kuras pirmās tika intensīvi apdzīvotas. Starp balsinājuma kārtām konstatētas 

arī gaiši pelēcīgos vai iedzeltenos monohromos kaļķa vai līmes krāsas toņos krāsotas sienas. 

 

Otrais apdares periods (līdz 19.gadsimta vidum): 

Līdz ar 18.gadsimta beigās notikušo pils nonākšanu Krievijas kroņa īpašumā jau 19.gadsimtā Dienvidu korpuss 

tika aktīvi izmantots kā dzīvojamie apartamenti. Nav zināmi konkrēti nomnieku vārdi, tomēr biežie kosmētiskie 

remonti, uz ko norāda salīdzinoši lielais krāsojumu slāņu skaits, var liecināt arī par secīgu iemītnieku 

(iespējams, ierēdņu) maiņu. Sienu apdarē izmantots līmes krāsojums vai balsinājums, bet griestos – 

balsinājums. 19.gadsimta pirmajās desmitgadēs krāsojumi askētiski – bez polihroma dekora pielietojuma.  

 

1820.gados un 30.gadu sākumā ar sienu krāsojumu paklāja trafareta tehnikā krāsotas parādes zāles sienas. 

Tas ir salīdzinoši agrīns šāda interjera piemērs, jo līdzīgas bīdermeijera stilam raksturīgas apdares visbiežāk 

datējamas ar 19.gadsimta 3.ceturksni. 

 

Trešais apdares periods (19.gadsimta 3.ceturksnis): 

19.gadsimta vidū veikts apjomīgāks remonts, kas līdz tam salīdzinoši atturīgās dzīvojamās telpas padarīja par 

reprezentablu augstākās sabiedrības pārstāvju mītni. Galvenā ieeja korpusā tika pārcelta uz agrāko "skursteņa 

kameru" un logiem ierīkoti iekšējie slēģi. Drīz pēc tā pabeigšanas – 1860.gados – vairākas parādes rakstura 

telpas ieguva krāšņu un efektīgu sienu polihromo apdari, kurā rāmju sistēmu kompozīcijas bagātinātas ar iluzoru 

arhitektonisku detaļu gleznojumu, marmorizējumu, trafareta ornamenta motīviem un spilgtiem, piesātinātiem 

krāsu toņiem.  Stilistiski šīs apdares raksturojamas kā agrīna historisma stila paraugi, kuros atspoguļojas 

neorenesanses un klasicisma iespaidi. Neordinārais kolorīta risinājums – Bīdermeijera stila mantojums. 

Savdabīgs eklektiska interjera tēla papildinājums ir robusti neogotizētais durvju un sienas skapju apmaļu un 

supraportu risinājums, kas tāpat tapis šajā laikā. 

 

Ceturtais apdares periods (19.gadsimta 4.ceturksnis – 20.gadsimta 1.puse): 

Šajā periodā interjeru apdares vairs nesasniedz iepriekšējo māksliniecisko piesātinājumu. Sienas krāsotas 

monohromi ar līmes krāsām, zem sijām noslēdzoties ar kontrastējoša toņa līnijām vai trafareta ornamenta 

josliņām. Dažās telpās konstatētas tapešu apdares pēdas. 1920., 30.gados ar trafareta ornamentiem rotāti 

augsti cokola joslas krāsojumi, virs kuriem sienas balsinātas. 1930., 40.gados izmantoti "ruļļa" trafaretu 

krāsojumi sienu lejasdaļā. Joprojām atsegtie siju griesti balsināti. 

 

Piektais apdares periods (20.gadsimta 2.puse): 

Turpināta funkcionāli vienkārša telpu apdare - "ruļļa" trafaretu vai monohromi krāsojumi. Vairākās telpās sienu 

cokola daļa krāsota ar eļļas krāsu. Atsevišķās telpās  konstatēta 20.gadsimta vidum raksturīga trafareta 

ornamenta josla ar nacionālās ornamentikas motīviem. Siju griesti balsināti. 



Historisma perioda interjeri ir nozīmīgi ne vien ar katras istabas apdares māksliniecisko kvalitāti, bet arī ar faktu, 

ka vairākas telpas dekorētas vienā stilā un veido historisma stila polihronijas ansambli. Alsungas pils Dienvidu 

korpuss kopš 19.gadsimta vidus saglabājies ar ievērojamu autentisko apdares virsmas faktūru apjomu. Ailās 

saglabājušās vairākas 18.gs. vidus, 19.gs. durvju aplodas ar profilētiem sānu statņiem, palodu, durvju vērtnēm 

un furnitūrām. Ēkas otrajā stāvā esošo logu izgatavošanu var attiecināt uz 19.gs. otro pusi. Vairākās telpās 

saglabājušies 27-30 cm plati 18.gs. grīdas dēļi, kas stiprināti ar kaltām naglām. Dažviet zem pašreizējā seguma 

nelielā fragmentā redzami vecāki diagonāli likti dēļi. 

  



1.2. Alsungas pils kompleksa attīstība plānošanas dokumentos 
Alsungas pils glābšanas darbi Alsungas novada plānošanas dokumentos ir pamatoti un uzskatāmi par 

ekonomiskās attīstības prioritātēm: 

 

- Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija  2015.–2030.gadam. Stratēģiskais mērķis Nr.2 - 

sakārtota, droša un pievilcīga vide. Mērķis ietver novada dzīves telpas sakārtošanu, sasniedzamības 

uzlabošanu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un izmantošanu tūristu piesaistei, estētiski 

kvalitatīvas ainavas veidošanu, kā arī tās ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

- Alsungas novada Attīstības programma 2015.-2020.gadam. Vidēja termiņa prioritātes - saglabāts 

kultūrvēsturiskais mantojums un nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas 

aktivitātes. Kā arī investīciju plāna punkts Nr.13 “Alsungas pils kompleksa restaurācija”. Apstiprināta 

Alsungas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdē, lēmums Nr.8, saite novada mājaslapā: 

http://alsunga.lv/lv/Attistibas_programma_apstiprinata 

 

Pils glābšanas darbi ir sasaistīti ar 02.10.2009. UNESCO nemateriālās kultūras aizsardzības starpvalstu 

komitejas sēdē apstiprināto UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstu, kam ir 

nepieciešama neatliekama glābšana. Līdz ar to plānotās investīcijas Alsungas pilī ir starptautiski nozīmīgas, jo 

tiek veikti ieguldījumi Suitu kultūrtelpas, kas iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma 

sarakstā, saglabāšanā. 

 

 
UNESCO nemateriālās kultūras aizsardzības starpvalstu komitejas sēdes lēmuma 4.COM 14.08: 

- 6.punkts: Atzīstot Alsungas pils un citu kultūras ziņā svarīgu ēku restaurēšanas, kā arī uz Suitu 

novadu vedošo ceļu uzlabošanas nepieciešamību, iesaka valstij tomēr vairāk koncentrēt glābšanas 

pasākumiem domātos resursus uz cilvēcisko elementu.  

- 7. punkts: Iesaka valstij un suitu kopienai identificēt virkni stratēģiski svarīgu glābšanas 

pasākumu un sagaida, ka šīs mērķtiecīgās aktivitātes plašākā nozīmē pastiprinās suitu kultūras 

mantojumu un identitāti. 

 
 

 
1.3. SVID analīze 

 

IEKŠĒJIE FAKTORI 

STIPRĀS PUSES 
 

- Pils ir unikāla Latvijā un starptautiski kā 
viena no retajām viduslaiku pilīm, kas daļēji ir 
saglabājusies līdz mūsdienām savā 
vēsturiskajā veidolā  

 
- Ir veikta pils arhitektoniski mākslinieciskā 

inventarizācija,  
ļaujot strukturizēti veidot jauna tūrisma 
pakalpojuma piedāvājumus attiecībā uz pils 
arhitektoniski māksliniecisko apzināšanu 

 
- Pils kā UNESCO pasaules nozīmes  kultūras 

mantojuma – Suitu kultūrtelpas viens no 
centrālajiem objektiem, kurā noteikt ikgadēji 
suitu kultūras pasākumi (populārākie: 
Lebediks, Sv.Miķeļa svētki) 

VĀJĀS PUSES 
 

- Pašlaik pilij ir konstatēti būtiski 
būvkonstrukciju bojājumi, kas rada augstas 
bīstamības risku saistībā ar ārsienas 
pieaugušu sānsveri, kas rada pārseguma 
nogruvuma bīstamību, tādā veidā  apdraudot 
un ierobežojot pils pieejamību apmeklētājiem  

 
- Pilnībā neizmantots pils atpazīstamības 

faktors un unikalitāte, trūkst uz pils vērtībām 
balstītu jaunu, plašāku auditoriju piesaistošu 
tūrisma pakalpojumu 

 
- Pašvaldībai trūkst finanšu līdzekļu, lai bez 

papildus atbalsta veiktu pils glābšanas 
darbus 

 



 
- Pilij ir piešķirts valsts nozīmes arhitektūras 

un arheoloģijas pieminekļa statuss 
 
- Izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums 

Kurzemes tūrisma maršrutu ietvaros 
 

 
 

ĀRĒJIE FAKTORI 

IESPĒJAS 
 
- Veicot pils glābšanas darbus tiktu 

nodrošināta kultūrvēsturiska pieminekļa 
saglabāšana, tādējādi veicinot tūrisma un 
teritorijas attīstību 

 
- Pamatojoties uz pils esošo stāvokli un 

arhitektoniski  māksliniecisko vērtību  
apzināšanu, ir iespējams izveidot unikālu un 
jaunu tūrisma pakalpojumu – restaurācijas 
tūrisms 

 
- Sakārtojot vienu no suitu kultūrtelpas 

centrālajiem objektiem, ir iespējama suitu 
kultūrtelpas popularizēšana un pilnvērtīgāka 
tūrisma potenciāla izmantošana 

 
- Iespējas piesaistīt Eiropas Savienības 

finansējuma atbalstu projekta aktivitāšu 
veikšanai līdz pat 85% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām 

 
- Projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un 

mākslas jaunrades magnēti” īstenošanas 
rezultātā Alsungas pils būs viens no tūrisma 
maršruta pieturas punktiem, palielinot 
tūrisma plūsmu  

 

DRAUDI 
 

- Nerealizējot pils glābšanas darbus, pastāv 
risks, ka saistībā ar ārsienas pieaugušu 
sānsveri, var rasties nogruvums, tādā veidā 
iznīcinot pils veselumu un tās unikalitāti, līdz 
ar to zaudējot kultūrvēsturisko mantojumu 

 
- Nepiedaloties projektā, pašvaldība nespēs 

veikt pils glābšanas darbus finanšu trūkuma 
dēļ 

 
- Neveicot Alsungas pils glābšanas darbus, 

tiks apgrūtināta suitu kultūrtelpas pilnvērtīga 
izzināšana, ierobežota ar pili saistītu esošu 
un jaunu pakalpojumu attīstīšana, kā arī 
nelabvēlīgi ietekmēts Alsungas novada 
sociālekonomiskais potenciāls  

 
 

1.4. Objekta darbības pilnvarojums 
Alsungas pils komplekss atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 62420080366, pils dienvidu korpusa 

kadastra Nr.62420080366002, adrese – Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads (skat. Pielikumu). Nekustamā 

īpašuma piederība – Alsungas novada pašvaldība. Pils dienvidu korpusa kopējā platība ir 412 m2, taču 

lietderīgā platība ir 228 m2.  

Alsungas pils atrodas Alsungas novada pašvaldības īpašumā, kas nodrošina tā aizsardzību un 

apsaimniekošanu atbilstoši likumam “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un likumam „Par pašvaldībām”. 

Stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī, ņemot 

vērā spēkā esošos Alsungas novada, Kurzemes plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentus. 

 

1.5. Objekta vadības modelis un organizatoriskā struktūra  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu 



un tautas jaunrades attīstību, tajā skaitā nodrošināt atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai, Alsungas pils 

pārvaldes funkciju un stratēģisko vadību īsteno Alsungas novada pašvaldība. 

Pilnveidotās  infrastruktūras objekta īpašnieks - Alsungas novada pašvaldība nodrošinās objekta izmantošanu 

projekta mērķim. 

Alsungas novada administrācija nodrošina ar infrastruktūras uzturēšanu saistīto funkciju veikšanu: 

- Pils kompleksa un teritorijas uzturēšanas un kopšanas pasākumi. Funkcijas tiek nodrošinātas no 

Pašvaldības budžeta, kā arī no pakalpojumu maksas, kas segs daļu no saimnieciskajām izmaksām. 

Ņemot vērā pils vēsturisko autentiskumu, nav plānota centrālo komunālo pakalpojumu pieslēgšana, 

kas savukārt neuzliks papildus slogu pašvaldības budžetam. Atbildīgā institūcija - Komunālais iecirknis; 

- Pilnveidotās infrastruktūras turpmākās attīstības un plānošanas, kā arī potenciālu finanšu piesaistes 

funkciju nodrošina Attīstības nodaļa, kas ir atbildīga par projektu pieteikumu izstrādi un ieviešanu, kā 

arī publicitātes pasākumu nodrošināšanu; 

- Pils kultūras pasākumu pārraudzību un koordinēšanu veiks par tūrismu atbildīgā persona, nodrošinot 

pilnveidotās infrastruktūras ciešu sasaisti ar Suitu kultūrtelpu un citiem kultūrnozīmīgiem faktoriem; 

- Visu pamatlīdzekļu uzskaite tiek veikta Finanšu nodaļā, kas veic visas finanšu un grāmatvedības 

pārvaldības funkcijas. 

 

1.6. Problēmsituācija, kuru risina infrastruktūras attīstības projekts 
Alsungas pils ir būvēta 14.gadsimta pirmajā pusē kā Livonijas ordeņa pils.  Pirmās dokumentālās liecības par 

pili attiecināmas uz 1341.gadu. Pils komplekss ir celts pakāpeniski no 14.līdz 18.gadsimtam un ir vairākkārt 

pārbūvēts. Alsungas pils atrodas Suitu kultūrtelpā un ir uzskatāma par vienu no Suitu kultūras šūpuļiem. 

 
Pils ir unikāla Latvijas un starptautiskā līmenī kā viena no retajām viduslaiku pilīm, kas daļēji ir saglabājusies līdz 

mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Viena no pils unikālām vērtībām ir iekštelpu struktūras, koka konstrukciju 

un virsmu apdares saglabātība un autentiskums.  

 

Pašlaik pilij ir konstatēti būtiski būvkonstrukciju bojājumi, kas ierobežo tās pieejamību apmeklētājiem. 

 

Stratēģijas īstenošanas ietvaros veicamo darbu mērķis ir novērst augstas bīstamības pakāpes risku saistībā ar 

ārsienas pieaugošo sānsveri, kas rada pārsegumu nogruvuma bīstamību. Konstruktīvo darbu mērķis ir radīt pēc 

iespējas mazākas vizuālās un estētiskās izmaiņas ēkas veidolā. Veicamie darbi pēc to pabeigšanas tiks vizuāli 

retušēti. Būvdarbus veiks sertificēti speciālisti. Novēršot būvkonstrukciju bojājumus un veicot restaurācijas 

darbus, tā būs pieejama plašam apmeklētāju lokam. 

 

Veicot projektā paredzētos darbus tiks novērsta problēmas situācija, kad pils tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs 

tās  pilnvērtīgai izmantošanai: 

- liedzot tās apmeklējumu  nozares profesionāļiem, tūristiem un citiem interesentiem;  

- apgrūtinot suitu kultūrtelpas pilnvērtīgu izmantošanu;  

- ierobežojot  ar pili saistītu esošu un jaunu pakalpojumu attīstīšanu;  

- nelabvēlīgi ietekmējot Alsungas novada sociālekonomiskā potenciāla attīstību.  

 

Projekta ietvaros tiks veiktas tādas izmaiņas, kas veicina vietas vēsturiskās vērtības saglabāšanu un jēgpilnu 

izmantošanu, vienlaikus apzinoties atbildību par šo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. 

 



1.7. Esošo pakalpojumu raksturojums  
Alsungas pils telpas tiek izmantotas vienīgi vasaras sezonā. Alsungas pils apmeklējums ir iekļauts tūrisma 

piedāvājuma saturā, kas ir veltīts Suitu kultūrtelpas iepazīšanai, un pils ir Suitu kultūrtelpas viens no 

centrālajiem elementiem. 

Kopumā tūrisma vajadzībām tiek izmantotas 4 pils telpas: Barbaras buduārs, Šneiderienes istaba un Pils ķēķis, 

kas sastāv no 2 telpām. Pilī ir iespējams sagatavot un nosūtīt pa pastu viduslaiku raksta vēstules, iepazīties ar 

Suitu kultūrtelpas atribūtiku, kā arī Pils vēstures materiāliem. Pārējās pils telpas nav izmantojamas apmeklētāju 

vajadzībām, nogruvuma bīstamības dēļ. 

Esošās telpas nav pietiekamas, lai nodrošinātu pilnvērtīgu kultūrvēsturiskā materiālā un nemateriālā mantojuma 

eksponēšanu plašākām tūrisma un vietējās kopienas vajadzībām. 

Arvien aktīvāk tiek izmantots pils pagalms dažādu pasākumu organizēšanai ar suitu tradīcijām saistītiem 

notikumiem un izdarībām, piemēram Suitu rauša svētki, Svētā Miķeļa svētki, koncerti, sadziedāšanās, 

Starptautiskais Burdona festivāls utt. 

Katru gadu maijā tiek organizēts Muzeju nakts pasākums, kas notiek vienlaicīgi visos muzejos valsts teritorijā. 

Vasaras sezonā pils tiek izmantota dažādiem pasākumiem bērnu, jauniešu, suitu nometņu ietvaros. Pils telpas 
tiek izmantotas ziedu izstādēm. Septembrī pils tiek izmantota Svētā Miķeļa svētkiem. 

 

1.8. Teritorija  
Alsungas pils komplekss atrodas uz nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 62420080366, pils dienvidu korpusa 

kadastra Nr.62420080366002, adrese – Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads (skat. Pielikumu).. Nekustamā 

īpašuma piederība – Alsungas novada pašvaldība. Pils dienvidu korpusa kopējā platība ir 412 m2, taču 

lietderīgā platība ir 228 m2. Pils dienvidu korpusa shēma ar plānotajām telpu izmantošanas funkcijām ir atainota 

attēlā Nr.1 

Attēls Nr.1 Pils dienvidu korpusa shēma ar plānotajām izmantošanas funkcijām 



 

2. Objekta kompleksa attīstība 

2.1.Misija 
 
Alsungas pils glābšana un atjaunošana, izmantojot to tūrisma, kultūras un sociālekonomiskajiem mērķiem, 

nodrošinot tās pilnīgu pieejamību plašai sabiedrībai. 

 
2.2.Vīzija 

 
Alsungas pils - nacionāla un starptautiska mēroga nozīmes atpazīstams kultūras un tūrisma objekts - Suitu 

kultūrtelpas centrālais objekts ar sakārtotu infrastruktūru un mūsdienīgiem, ekskluzīviem tūrisma 

pakalpojumiem. 

 
2.3. Funkcijas 

 
- Pils kā restaurācijas objekts nepārtrauktā, interaktīvā, izzinošā un uz tūrismu orientētā ilgtspējīgā 

procesā; 

- Pils kā suitu kultūrtelpas centrālais objekts, suitu kultūras un tradīciju izkopšanas un eksponēšanas 

vieta; 

- Jauna tūrisma pakalpojuma – restaurācijas tūrisms nodrošināšanas vieta; 

- Dažādu citu novada un blakus esošo novadu kultūras pasākumu norises vieta; 

- Alsungas novada tūrisma, kultūras mantojuma centrālā vizītkarte publicitātes vajadzībām; 

- Sabiedrības informācijas, izglītības un integrācijas vajadzību apmierināšana; 

- Kurzemes tūrisma maršruta “Jēkaba ceļš” viena no četrām pieturvietām. 

 



3. Objekta darbības virzieni (mērķi), prioritārie uzdevumi 

 

Stratēģijas īstenošanas mērķis ir veikt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas “Alsungas pils” 

glābšanas darbus, novēršot būvkonstrukciju bojājumus un veicot restaurācijas darbus, atjaunojot pils 

pieejamību apmeklētājiem, tādā veidā saglabājot un aizsargājot Alsungas novada pašvaldības attīstības 

programmā balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu. Izveidot jaunu pakalpojumu – restaurācijas tūrisms, kā 

arī veicināt esošo pakalpojumu attīstīšanu, kas nodrošinātu veikto investīciju ilgtspēju un Alsungas pils 

sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. 

 

Stratēģija tiks īstenota SAM 5.5.1. projekta ietvaros un to var sadalīt šādos apakšmērķos: 

 

1. Pils saglābšanas nodrošināšana; 

2. Restaurācijas tūrisma pakalpojuma izveidošana; 

3. Tūrisma pakalpojumu klāsta paplašināšana sadarbībā ar Talsu un Kuldīgas novadiem.    

 

SAM 5.5.1. projekta mērķis ir reģionāla rakstura, jo ir integrēts ar Alsungas novada pašvaldības kaimiņu novadu: 

Kuldīgas un Talsu kultūras mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un attīstības pasākumiem, lai Kurzemes 

kartē tiktu izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga (SAM 5.5.1. Projekts 

“Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”). Līdz ar to projekta ietvaros investīcijas 

plānotas vairākām pašvaldībām sadarbojoties, tādejādi, veicinot integrētu teritorijas attīstības pieeju un 

savstarpēji papildinot pašvaldību kopējā kultūras tūrisma ilgtspēju un sinerģiju. 

 

Plānotās darbības: 

- Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde: Darbības ietvaros tiks izstrādāts būvprojekts, kā arī 

ir izstrādāta Objekta darbības stratēģija (ODS); 

- Būvuzraudzība, autoruzraudzība un arheoloģiskā uzraudzība: Darbības ietvaros tiks nodrošināti 

attiecīgie uzraudzības pasākumi; 

- Būvdarbi: Darbības ietvaros tiks veikti restaurācijas darbi, kas sevī ietvers:  

- 1.stāva pārseguma siju pastiprināšanu, nomaiņu un protezēšanu, siju galu savienošanu, siju 

augšējā koptura un mūrlatas izveidi; 

- 2.stāva pakāpenisku, pēctecīgu siju demontāžu un nesošo konstrukciju atjaunošanu; 

- Jumta seguma atjaunošanu; 

- Tehnisko laipu izgatavošanu 2.stāva līmenī ar margām, uz brusu karkasa; 

- Ieliekamu aizvirtņu vairogu izgatavošanu 2.stāva logu ailēm; 

- Uzejas kāpņu uz 2.stāvu remontu; 

- Ieputināšanas barjeras bēniņos starp spārēm izveidi; 

- Jumta un mūrēto ķieģeļu skursteņa remontu; 

- Fasādes mūra zudumu u.c. defektu restaurāciju; 

- Zibens aizsardzības ierīkošanu virs dienvidu korpusa.  

 

- Ekspozīcijas izveide, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana: Darbības ietvaros tiks aprīkotas no jauna 

pieejamās un jau esošās dienvidu korpusa telpas: multifunkcionālā zāle, suitu kultūrtelpas ekspozīciju 

telpas un pils izstāžu telpas, dažādu ekspozīciju izveidēm. 

- Jauna tūrisma pakalpojuma – restaurācijas tūrisms ieviešana: Darbības ietvaros tiks nodrošināta 

jaunā tūrisma pakalpojuma izstrāde, nepieciešamā aprīkojuma iegāde un mārketinga pasākumi. 

 

Daļa no ODS stratēģijā plānoto mērķu realizācijas tiks finansēta no ERAF līdzekļiem: projekta attiecināmās 

izmaksas sastāda 352 941.00 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums 300 000.00 EUR. 

 



  



4. Objekta plānotie darbības rezultāti 

 

Objekta stratēģijas īstenošana sniegs šādu ietekmi uz SAM 5.5.1. sasniedzamajiem rezultātiem: 

- Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu paredzamā skaita 

pieaugums:  2244 apmeklētāju; 

- Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits: 1; 

- Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos: 1. 

4.1.Objekta pasākumu programmas raksturojums 

ESOŠĀS FUNKCIJAS PAPILDUS PLĀNOTĀS                                                                                
FUNKCIJAS 

Suitu kultūrtelpas centrālais objekts 
 
Alsungas pils apmeklējums ir iekļauts tūrisma 
piedāvājuma saturā, kas ir veltīts Suitu 
kultūrtelpas iepazīšanai, un pils ir uzskatāma par 
Suitu kultūrtelpas vienu no centrālajiem 
elementiem. 
 
Pils pagalms tiek izmantots ar suitu tradīcijām 
saistītiem notikumiem un izdarībām, piemēram 
Suitu rauša svētki, Sv.Miķeļa svētki, koncerti, 
sadziedāšanās, Burdona festivāls utt. 
 
Vasaras sezonā pils tiek izmantota dažādiem 
pasākumiem bērnu, jauniešu, suitu nometņu 
ietvaros.  
 
 

Suitu kultūrtelpas centrālais objekts 
 
Pēc projekta īstenošanas Alsungas pilī papildus 
izmantojamajām telpām tiks atklātas līdz šim 
neizmantotas telpas Suitu kultūrtelpas iepazīšanai. Pils 
saglabās savu kā Suitu kultūrtelpas centrālā elementa 
statusu. 
 
Alsungas Dienvidu korpusā no jauna pieejamajās telpās 
tiks izvietota Suitu kultūrtelpai veltīta ekspozīcija, kas tiks 
mainīta un pielāgota atbilstoši suitu kultūras 
kalendārajiem pasākumiem. 
 
Multifunkcionālā zāle ļaus rīkot dažādus iekštelpu 
pasākumus, seminārus suitu kultūrvēsturiskā mantojuma 
ilgtspējas nodrošināšanai.  
 
Paredzams, ka pēc pils dienvidu korpusa glābšanas 
darbu veikšanas apmeklētāju, tūrisma, kā arī vietējas 
suitu kopienas vajadzībām būs pieejamas 3 no jauna 
izmantojamas telpas. 
 

Tūrisma pakalpojumi 
 
Alsungas pils apmeklējums ir iekļauts tūrisma 
piedāvājuma saturā, kas ir veltīts Suitu 
kultūrtelpas iepazīšanai. 
 
Kopumā tūrisma vajadzībām  tiek izmantotas 4 
pils telpas: Barbaras buduārs, Šneiderienes 
istaba, Pils ķēķis, kas sastāv no 2 telpām, un kurā 
tiek eksponēti dažādi sadzīves priekšmeti. 
 
Pilī ir iespējams sagatavot un pa pastu nosūtīt 
viduslaiku raksta vēstules, iepazīties ar  Suitu 
kultūrtelpas atribūtiku, kā arī pils vēstures 
materiāliem. 
 

Tūrisma pakalpojumi 
 
Alsungas pils kā jauna tūrisma pakalpojuma – 
restaurācijas tūrisms nodrošināšanas vieta. Gan pils 
glābšanas darbu laikā, gan arī pēc pamatdarbu 
veikšanas, pilī būs pieejams jauns pakalpojums - 
restaurācijas tūrisms, kura ietvaros pils apmeklētāji varēs 
iepazīties ar pils arhitektoniskajām kultūras vērtībām, kā 
arī pašrocīgi piedalīties tādās ar restaurāciju saistītās 
darbībās, kā, piemēram, dakstiņu mazgāšana, sienu 
tīrīšanas darbi u.tml. 
 
Paredzams, ka jaunais pakalpojums būs ļoti pievilcīgs 
tūristiem, jo ļaus padziļināti iepazīties ar Alsungas pils 
kultūrvēsturiskajām vērtībām, mācīties un izprast 
restaurācijas procesus, kā arī saņemt gandarījumu par 
savu ieguldījumu pils atjaunošanas darbos.  
 
Tūrisma vajadzībām būs pieejamas dažādas 
ekspozīcijas par pils vēsturi, Šverinu dzimtas un citu 
īpašnieku saimniekošanas periodiem, kā arī suitu 



kultūras ekspozīciju telpas.  
 
Pilī tiks izveidota ekspozīcija par pils vēsturi, eksponēti 
dažādi sadzīves priekšmeti. 
 
Paredzams, ka pēc pils dienvidu korpusa glābšanas 
darbu veikšanas tūrisma vajadzībām būs pieejamas 3 no 
jauna izmantojamas telpas, tostarp telpas, kuras varēs 
tikt izmantotas restaurācijas tūrisma vajadzībām. 
 

Novada kultūras pasākumu  norises vieta 
 
Alsungas pils telpas tiek izmantotas vienīgi 
vasaras sezonā.  
 
Pils telpas tiek izmantotas ziedu izstādēm.  
 
Pils pagalms tiek izmantots ar suitu tradīcijām 
saistītiem notikumiem un izdarībām, piemēram 
Suitu rauša svētki, Sv.Miķeļa svētki koncerti, 
sadziedāšanās, Burdona festivāls utt. 
 
Vasaras sezonā pils tiek izmantota dažādiem 
pasākumiem bērnu, jauniešu, suitu nometņu 
ietvaros.  
 
Katru gadu maijā tiek organizēts Muzeju nakts 
pasākums, kas notiek vienlaicīgi visos muzejos 
valsts teritorijā. 
 
 

Novada kultūras pasākumu norises vieta 
 
Jaunizveidotā pils multifunkcionālā zālē varēs tikt 
izmantota dažādu novada kultūras pasākumu norisei, 
tostarp dažādu apmācību, radošo darbnīcu un semināru 
vajadzībām. 
 
Apaļajā tornī tiks iekārtota laulību ceremoniju zāle, 
nodrošinot iespēju veikt salaulāšanas ceremoniju gan 
Alsungas viesiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. 
 
 

 Kurzemes tūrisma maršruta “Jēkaba ceļš” viena no 
pieturvietām 
 
Projekta “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas 
jaunrades magnēti” mērķis: saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
Kuldīgas, Talsu un Alsungas novadu pašvaldību 
attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras 
mantojumu, un tajā attīstīt jaunradītus pakalpojumus.  
 
Īstenojot projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti savstarpēji 
papildinoši Jēkaba ceļa radošie magnēti:  

- Pedvālē - starptautisks mākslinieku rezidenču 
centrs “Pedvāle” 

- Sabilē - Mūsdienu mākslas un kultūras 
mantojuma centrs “Sabiles sinagoga” 

- Kuldīgā - Mākslas un radošais klasteris ēkā 
“Adatu fabrika” 

- Alsungā - restaurācijas tūrisma pakalpojums 
Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā 
“Alsungas pils” 

 

4.2.Objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/ prognoze 

Pakalpojums Izmantojamā 
telpa 

Apmeklētāju skaits        
(Bāzes vērtība*) 

Plānotais apmeklētāju 
skaits 2023.gads 



Tūrisma pakalpojumi, 
ieskaitot jauno 
pakalpojumu – 

restaurācijas tūrisms 

Pils komplekss 2256 4500 

*Bāzes vērtība ir noteikta pēc 2015.gada datiem 

Paredzams, ka projekta īstenošanas rezultātā apmeklētāju skaits palielināsies, ņemot vērā plānoto unikālo 

jaunā pakalpojuma ieviešanu. Plānotais pils apmeklētāju skaits līdz 2023.gada nogalei varētu būt 4500. Tiek 

plānots, ka Latvijas tūristu īpatsvars būs 85%, bet ārvalstu tūristu īpatsvars sastādīs 15%. 

5.Objekta plānotie pakalpojumi un to plānotā attīstība 

Jaunradīts pakalpojums: Restaurācijas tūrisms  

Pakalpojuma apraksts: 

Gan pils glābšana darbu laikā, gan arī pēc to veikšanas, pilī būs pieejams jauns pakalpojums - restaurācijas 

tūrisms, kura ietvaros pils apmeklētāji varēs iepazīties ar pils arhitektoniskajām kultūras vērtībām, kā arī 

pašrocīgi piedalīties tādos ar restaurāciju saistītās darbībās, kā, piemēram, dakstiņu mazgāšana, sienu tīrīšanas 

darbi u.tml. 

Pils glābšanas darbu laikā tiks veikti dažādi restaurācijas darbi, piemēram, abu stāvu pārsegumu 

pastiprināšanas un atjaunošanas darbi, pirmā stāva pārsegumu siju protezēšana, jumta dakstiņu attīrīšana, 

pārseguma siju protezēšana un nomaiņa, u.c.  

Procesa laikā, kurš tiks nodrošināts, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus un neapdraudot 

objekta autentiskuma saglabāšanu, tūristi varēs  padziļināti iepazīties ar Alsungas pils kultūrvēsturiskajām 

vērtībām, mācīties un izprast restaurācijas procesus. 

Paredzams, ka jaunais pakalpojums būs ļoti pievilcīgs tūristiem, skolēnu grupām, jo papildus mācību procesiem 

ļaus saņemt gandarījumu par savu ieguldījumu pils atjaunošanas darbos. 

Pakalpojuma pieprasījuma pamatojums un nepieciešamība: 

Ņemot vērā plašo un attīstīto kultūras tūrisma piedāvājumu Latvijā, ir nepieciešamība piedāvāt jaunus, 

interesantus, citur nepieejamus tūrisma pakalpojumus, par kādu ir uzskatāms jaunizveidotais pakalpojums – 

restaurācijas tūrisms. 

Alsungas pils būvēta 14.gadsimta pirmajā pusē kā Livonijas ordeņa pils.  Visos pētījumos ir secināts, ka 

dienvidu korpusa ēkā ir daudzi kultūrvēsturiski vērtīgi objekti, kuriem nepieciešama restaurācija, kas tiks 

piedāvāts kā tūrisma pakalpojums, gan kā mācību procesa sastāvdaļa skolniekiem, gan topošajiem 

restauratoriem, gan arī citiem interesentiem. 

Alsunga kā Suitu kultūrtelpa piesaista daudz interesentu gan vietējā un nacionāla līmenī, gan arī tūristus no 

ārvalstīm. Alsungas pils ir centrālais suitu kultūras simbols, kurš ir viens no iecienītākajiem tūristu apskates 

objektiem, taču drošības apsvērumu dēļ apskatei atvērtas tikai dažas telpas. Pils restaurācijas process 

piesaistīs daudzus tūristus, kuri interesējas par restaurācijas gaitu, kā arī interesentus, kas vēlas uzzināt vairāk 

par Suitu kultūrtelpu. Pēc glābšanas darbu veikšanas, pili varēs pilnībā atvērt apskatei. 

Alsungas viduslaiku pils ir suitu kultūrtelpas viena no galvenajām sastāvdaļām, kura ir arī iekļauta Latvijas 

Kultūras kanona sarakstā. Saskaņā ar Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāna mērķi - nodrošināt suitu 

kopienai nozīmīgu kultūras un vēstures pieminekļu atgūšanu un atjaunošanu suitu nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas nolūkā –  viens no uzdevumiem ir Alsungas viduslaiku pils 

atjaunošana. 

Pakalpojums ir uzskatāms ekskluzīvu un nebijušu Latvijas tūrisma piedāvājuma saturā, tādā veidā padarot 

Alsungas novada tūrisma piedāvājumu saistošu plašākam tūristu lokam. 



Pakalpojums organiski iekļausies pils glābšanas darbu gaitā, kā arī nodrošinās ciešu sasaisti ar jau esošo 

pamata pakalpojumu – suitu kultūrtelpas iepazīšanu. 

Mērķis: balstoties uz objekta unikālo kultūrvēsturisko stāvokli, izveidot jaunu pakalpojumu – restaurācijas 

tūrisms,  kas būtu integrēts esošajā kultūras telpā un palielinātu Alsungas novada tūrisma pieprasījumu, kā arī 

nodrošinātu Alsungas pils sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. 

Citi pakalpojumi 

Pils glābšanas darbi nodrošinās citu jau esošu tūrisma pakalpojumu piedāvāšanas turpināšanu, kā arī ļaus 

palielināt tūrisma vajadzībām pieejamo telpu skaitu pilī, kurās tiks izvietotas dažādas ar Alsungas novada 

kultūrvēsturiskām vērtībām saistītas ekspozīcijas, kā arī apaļajā tornī tiks ierīkota laulību ceremoniju zāle (skatīt 

4.1.punktu). 

Sagaidāmie rezultāti 

- Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu paredzamā skaita 

pieaugums:  2244 apmeklētāji; 

- Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits: 1; 

- Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos: 1. 

6. Publicitāte 

Informācija par Alsungas pili un tajā esošajiem, tostarp jaunajiem tūrisma pakalpojumiem, tiks izplatīti, 

izmantojot šādus kanālus: 

 

- Informācija tiks publiskota šādās interneta vietnēs: www.alsunga.lv, www.suitunovads.lv;  

- Tiks izmantoti mūsdienu sociālās komunikācijas kanāli: facebook.com; twitter.com; u.c. 

- Informācija par norisēm Alsungas pilī tiks sniegta televīzijas, radio raidījumiem un interneta portāliem. 

Par pasākumiem tiks veidoti reklāmas plakāti, ko izvietos Alsungas novada teritorijā, kā arī blakus 

esošo novadu teritorijās. Par pasākumiem reklāma tiks publicēta reģionālajos un valsts mēroga 

medijos, kā arī tiks izvietota vides reklāma. 

 

7.Objekta darbības ilgtspēja  

Objekta darbības ilgtspēja tiks nodrošināta pamatojoties uz zemāk esošo: 

 

- Politiskā līmenī:  Alsungas novada pašvaldības plānošanas dokumentos - Alsungas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā  2015.-2030.gadam un Alsungas novada Attīstības programmā 2015.-

2020.gadam Alsungas pils glābšana ir noteikta kā viena no prioritātēm. Bez tam Alsungas pils 

glābšanas darbi ir noteikti kā vieni no Suitu kultūrtelpas glābšanas plāna prioritātēm. 

 

- Institucionālā līmenī: projekta rezultātus un iznākumu rādītājus pārraudzīs Alsungas novada 

pašvaldība un tās struktūrvienība - Attīstības nodaļa. 

 

- Finansiālā līmenī: Alsungas novada pašvaldība nodrošinās ar infrastruktūras uzturēšanu saistīto 

funkciju veikšanu no saviem budžeta līdzekļiem: 

- Piecus gadus pēc projekta pabeigšanas Alsungas novada pašvaldība  nodrošinās projekta ilgtspēju un 

uzkrās datus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošana efektivitāte” 

5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 

kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”.  

- Paredzams, ka realizējot Projektā paredzētās darbības un ieviešot jaunu pakalpojumu - restaurācijas 

tūrismu - tiks būtiski palielināts pili apmeklējošo tūristu skaits, kas palielinās pašvaldības ienākumus. 

http://www.alsunga.lv/
http://www.suitunovads.lv/


Pašvaldības administrētie tūrisma ieņēmumi tiks izmantoti objekta uzturēšanai ilgtermiņā, nodrošinot 

saimniecisko izdevumu segšanu un neradot papildu finanšu slogu pašvaldībai un valstij. 

- Tehniskajā līmenī: investīciju rezultātā tiks atvērts viss Alsungas pils dienvidu korpuss, nodrošinot 

apmeklētājiem pieejamību vismaz 100 dienas gadā. Informācija par Alsungas pils kultūras un tūrisma 

pasākumiem būs pieejama Alsungas novada mājas lapā, sociālajos tīklos, tūrisma informācijas centrā 

un citos tūristu pieņemšanas punktos. 

 

 

8. Informācija par projektu 

Infrastruktūras attīstības projekta 
nosaukums un īstenotājs 
 

Projekta nosaukums: Glābšanas darbu veikšana un restaurācijas tūrisma 
pakalpojuma izveide Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkā “Alsungas 
pils”. 
Projekta īstenotājs: Alsungas novada pašvaldība 

Teritorija, kurā plānots īstenot 
infrastruktūras attīstības projektu, 
ietverot teritorijas un infrastruktūras 
projekta novietojuma kartoshēmu 
 

Skatīt Pielikumu  

Infrastruktūras attīstības projekta 
mērķis 5.5.1.SAM kontekstā, uzsverot 
pakalpojumu pieprasījumu, jaunu 
pakalpojumu attīstību un apmeklējumu 
pieaugumu 
 

Projekta mērķis ir veikt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas “Alsungas 
pils” glābšanas darbus, novēršot būvkonstrukciju bojājumus un veicot 
restaurācijas darbus, atjaunojot pils pieejamību apmeklētājiem, tādā veidā 
saglabājot un aizsargājot Alsungas novada pašvaldības attīstības programmā  
balstītu nozīmīgu kultūras mantojumu, kā arī nodrošinot jaunradītu pakalpojumu 
– restaurācijas tūrisms, kā arī esošu pakalpojumu attīstīšanu,   kas nodrošinātu 
Projekta ietvaros veikto investīciju ilgtspēju un Alsungas pils sociālekonomiskā 
potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. 
 
Projekta mērķis ir reģionāla rakstura, jo ir integrēts un rada savstarpēji 
papildinošu Kultūras tūrisma pakalpojumu kompleksu ar Alsungas novada 
pašvaldības kaimiņu novadiem: Kuldīgas un Talsu kultūras mantojuma 
saglabāšanas, aizsardzības un attīstības pasākumiem, lai Kurzemes kartē tiktu 
izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga.( 
SAM 5.5.1. Projektu ideju atlases Projekts “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un 
mākslas jaunrades magnēti”.) 
 
 

Problēmsituācija, kuru risina 
konkrētais infrastruktūras attīstības 
projekts 
 

Alsungas pils atrodas Suitu kultūrtelpā un ir uzskatāma par vienu no Suitu 
kultūras šūpuļiem 
 
Pils ir unikāla Latvijā un starptautiski kā viena no retajām viduslaiku pilīm, kas 
daļēji ir saglabājusies līdz mūsdienām savā vēsturiskajā veidolā. Viena no pils 
unikālām vērtībām ir iekštelpu struktūras, koka konstrukciju un virsmu apdares 
saglabātība un autentiskums.  
 
Pašlaik pilij ir konstatēti būtiski būvkonstrukciju bojājumi, kas ierobežo tās 
pieejamību apmeklētājiem. 
 
Veicamo darbu mērķis ir novērst augstas bīstamības pakāpes risku saistībā ar 
ārsienas pieaugošo sānsveri, kas rada pārsegumu nogruvuma bīstamību. 
Konstruktīvo darbu mērķis ir radīt pēc iespējas mazākas vizuālās un estētiskās 
izmaiņas ēkas veidolā. Veicamie darbi pēc to pabeigšanas tiks vizuāli retušēti. 
Būvdarbus veiks sertificēti speciālisti. Novēršot būvkonstrukciju bojājumus un 



veicot restaurācijas darbus, tā būs pieejama. 
 
Veicot Projektā paredzētos darbus tiks novērsta problēmas situācija, kad pils 
tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs tās  pilnvērtīgai izmantošanai: 

- liedzot tās apmeklējumu  nozares profesionāļiem, tūristiem un citiem 
interesentiem,  

- apgrūtinot suitu kultūrtelpas pilnvērtīgu izmantošanu,  
- ierobežojot  ar pili saistītu esošu un jaunu pakalpojumu attīstīšanu,  
- nelabvēlīgi ietekmējot Alsungas novada sociālekonomiskā potenciāla 

attīstību.  
 
Projekta ietvaros tiks veiktas tādas izmaiņas, kas veicina vietas vēsturiskās 
vērtības saglabāšanu un jēgpilnu izmantošanu, vienlaikus apzinoties atbildību 
par šo vērtību nodošanu nākamajām paaudzēm. 
 

Sasaiste ar darbības programmu 
“Izaugsme un nodarbinātība”  

Darbi ir saistīti ar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā 
virziena “ Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 
5.5.Ieguldījuma prioritātes: “saglabāt, aizsargāt, veicināt un attīstīt dabas un 
kultūras mantojumu” 5.5.1.SAM: “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”, jo 
darbu veikšanā plānotās investīcijas ir vērstas uz Alsungas pils saglābšanu, 
padarot to pievilcīgāku un pieejamāku, kā arī paplašinot saturisko piedāvājumu, 
ieviešot jaunu pakalpojumu - restaurācijas tūrisms - kas ilgtermiņā radīs pozitīvu 
sociālu un ekonomisku ietekmi Alsunga novadam. 
 

Sasaiste ar pašvaldības attīstības 
programmu/ām, tostarp investīciju 
plānu  
 

Alsungas pils glābšanas darbi  ir sasaistīti ar šādiem novada plānošanas 
dokumentiem: 
 

- Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija  2015.–
2030.gadam. Stratēģiskais mērķis Nr.2 – sakārtota, droša un pievilcīga 
vide. Mērķis ietver novada dzīves telpas sakārtošanu, sasniedzamības 
uzlabošanu, dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un 
izmantošanu tūristu piesaistei, estētiski kvalitatīvas ainavas veidošanu, 
kā arī tās ilgtspējīgu apsaimniekošanu. 

- Alsungas novada Attīstības programma 2015.-2020.gadam. Vidēja 
termiņa prioritātes - saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums un 
nodrošinātas izglītības iespējas, dažādotas kultūras un atpūtas 
aktivitātes, Investīciju plāna punkts Nr.13 “Alsungas pils kompleksa 
restaurācija”.  

Sasaiste ar dabas aizsardzības plānu, 
ja investīcijas plānotas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā  
 

Investīcijas nav plānots veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

Sasaiste/papildinātība ar iepriekšējā 
plānošanas periodā īstenotiem, 
īstenošanā esošiem vai plānotiem, 
t.sk. 5.5.1. SAM projektiem  
 

Iepriekšējā plānošana perioda (2013 – 2017) īstenotie projekti: 
- “Alsungas pils Dienvidu korpusa tehniskās apsekošana un 

slēdziena sagatavošana”. Projekta rezultātā  ir veikta apsekošana un 
sagatavots slēdziens par veicamajiem darbiem (finansējuma avots: 
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 2010.gads); 
 

Plānošanas perioda (2014-2020) īstenotie projekti: 
- “Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa 1.stāva arhitektoniski 

mākslinieciskā inventarizācija”. Projekta rezultātā  ir veikta 
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. (finansējuma avots: Valsts 
Kultūrkapitāla fonds; 2015.gads); 

 
Plānošanas perioda (2014-2020) plānotie projekti: 



- “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti”. 
Projekta mērķis: saglabāt, aizsargāt un attīstīt Kuldīgas, Talsu un 
Alsungas novadu pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu 
kultūras mantojumu, un tajā attīstīt jaunradītus pakalpojumus. Īstenojot 
projektu, Kurzemes kartē tiks izcelti Jēkaba ceļa radošie magnēti: 
Pedvāle – Sabile – Kuldīga – Alsunga. (SAM 5.5.1., statuss: 
sadarbības partneris; galvenais partneris: Kuldīgas novada 
pašvaldība). 

 

Infrastruktūras attīstības projektā 
plānotās darbības, ietverot 
atjaunojamās, pārbūvējamās, 
konservējamas vai jaunbūvējamās 
infrastruktūras īpašumtiesības, 
parametrus, nepieciešamo kopējo un 
ERAF finansējumu, kā arī ietekmi uz 
5.5.1. SAM sasniedzamajiem 
rezultātiem  
 

Infrastruktūras attīstības projektā plānotas darbības ir attiecināmas uz Alsungas 
pili, kas atrodas Alsungas novada pašvaldības īpašumā. Pils dienvidu korpusa 
kopējā platība ir 412 m2, taču lietderīgā platība ir 228 m2. 
 
Projekta īstenošana sniegs šādu ietekmi uz SAM 5.5.1. sasniedzamajiem 
rezultātiem: 

- Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu 
apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums:  2244; 

- Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits: 1; 
- Jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas 

mantojuma objektos: 1. 
 
Projekta plānotās darbības: 

- Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde: Darbības ietvaros 
tiks izstrādāts būvprojekts, kā arī ir izstrādāta Objekta darbības 
stratēģija. 
(attiecināmās izmaksas 8679.00 EUR, ERAF līdzfinansējums EUR  
7377.00); 

- Būvuzraudzība, autoruzraudzība un arheoloģiskās uzraudzība: 
Darbības ietvaros tiks nodrošināti attiecīgie uzraudzības pasākumi. 
(attiecināmās izmaksas 21157.00 EUR, ERAF līdzfinansējums  
17983.00 EUR); 

- Būvdarbu izmaksas: Darbības ietvaros tiks veikti restaurācijas darbi, 
kas sevī ietvers:  

- 1.stāva pārseguma siju pastiprināšanu, nomaiņu un 
protezēšanu, siju galu savienošanu, siju augšējā koptura un 
mūrlatas izveidi; 

- 2.stāva pakāpenisku, pēctecīgu siju demontāžu un nesošo 
konstrukciju atjaunošanu; 

- Tehnisko laipu izgatavošanu 2.stāva līmenī ar margām, uz 
brusu karkasa; 

- Ieliekamu aizvirtņu vairogu izgatavošanu 2.stāva logu ailēm; 
- Uzejas kāpņu uz 2.stāvu remontu; 
- Ieputināšanas barjeras bēniņos starp spārēm izveidi; 
- Fasādes mūra zudumu u.c.defektu restaurāciju; 
- Jumta un mūrēto ķieģeļu skursteņa remontu; 
- Zibens aizsardzības ierīkošanu virs Dienvidu korpusa.  

(attiecināmās izmaksas 252893.00 EUR, ERAF līdzfinansējums  
214959.00 EUR); 

- Ekspozīcijas izveides, aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas 
izmaksas. Darbības ietvaros tiks aprīkotas no jauna pieejamās un jau 
esošās dienvidu korpusa telpas: multifunkcionālā zāle, suitu kultūras 
ekspozīciju telpas un telpas, dažādu ekspozīciju izveidēm 
(attiecināmās izmaksas 8958.00 EUR, ERAF līdzfinansējums  7614.00 
EUR); 

- Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 
(attiecināmās izmaksas 61 254.00 EUR, ERAF līdzfinansējums  



52 066.00 EUR); 
 
Visu darbu kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 352 941.00 EUR, ERAF 
līdzfinansējums 300 000.00 EUR 
 
 

Galvenie 
sociālekonomiskie 
ieguvumi (vispārīgi), 
īstenojot infrastruktūras 
attīstības projektu  

Alsungas 
novada  

 

Galvenie Alsungas novada sociālekonomiskie ieguvumi, īstenojot 
infrastruktūras attīstības projektu: 

- Ieguvumi no papildus tūrisma plūsmas piesaistes. Sakārtotā pils 
infrastruktūra, kā arī jaunradīta pakalpojuma - restaurācijas tūrisms - 
ieviešana piesaistīs papildus tūristus Alsungas novadam, nodrošinot 
papildus ienākumus institūcijām un uzņēmumiem, kas apkalpo tūrismu, 
tādā veidā stimulējot vietējās mazās uzņēmējdarbības attīstību, un 
ilgtermiņā novada ieņēmumu palielināšanos. 
 

- Ieguvumi no pils tuvumā esošo nekustamo īpašumu vērtības 
pieauguma. Sakārtotā un tūrismam pievilcīgā pils infrastruktūra 
nodrošinās tuvumā esošo nekustamo īpašumu vērtības pieaugumu, 
kas stimulēs celtniecību un darījumus ar īpašumiem. Līdz ar to 
potenciāli var pieaugt pašvaldības ieņēmumi par nekustamā īpašuma 
nodokli. 
 

- Ieguvumi no sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanās. Projekta 
īstenošanas rezultātā tiks sakārtota infrastruktūra, kas būs noderīga 
dažādu vietēja un reģionālas nozīmes  kultūras pasākumu 
organizēšanai (tostarp ar Suitu kultūrvidi saistītu), tādā veidā 
nodrošinot kultūrvides esamību, kas var tikt izmantota sabiedrības 
informācijas, izglītības un integrācijas vajadzībām. Dzīves kvalitātes 
uzlabošanās nodrošinās vietējo iedzīvotāju pastiprinātu piesaisti 
novadam, potenciāli palielinot iedzīvotāju skaitu tajā, un no tā izrietošu 
ienākumu nodokļu palielinājumu. Bez tam, sakārtota vide stimulēs 
augsti kvalificētu un prasmīgu cilvēkresursu piesaisti novadam. 
 

- Pārējie sociālekonomiskie ieguvumi: Alsungas pils kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana, pieejamība un attīstība stimulēs reģionālās 
identitātes piederības sajūtu. Projekta sociālekonomiskie ieguvumi 
plānoti lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām. 

Infrastruktūras attīstības projekta 
ilgtspēja - pilnveidotās vai jaunbūvētās 
infrastruktūras uzturēšana vismaz 
piecus gadus pēc projekta 
pabeigšanas  
 

Pilnveidotās  infrastruktūras objekta īpašnieks Alsungas novada pašvaldība 
nodrošinās objekta izmantošanu projekta mērķim. 
 
Alsungas novada pašvaldība nodrošinās ar infrastruktūras uzturēšanu saistīto 
funkciju veikšanu par saviem budžeta līdzekļiem, kā arī no jaunradītā 
pakalpojuma maksas: 

- pils un tās kompleksa teritorijas uzturēšanas un kopšanas pasākumi, 
atbildīgā institūcija - Komunālais iecirknis. Ņemot vērā pils vēsturisko 
autentiskumu, nav plānota centrālo komunālo pakalpojumu 
pieslēgšana, kas savukārt neuzliks papildus slogu pašvaldības 
budžetam; 

- Pilnveidotās infrastruktūras turpmākās attīstības un plānošanas, kā arī 
potenciālu finanšu piesaistes funkciju nodrošinās Attīstības nodaļa, kas 
būs atbildīga arī par projektu pieteikumu izstrādi, ieviešanu un 
uzraudzību; 

- Pils tūrisma un kultūras pasākumu pārraudzību un koordinēšanu veiks 
par tūrismu atbildīgā persona, nodrošinot pilnveidotās infrastruktūras 
ciešu sasaisti ar Suitu kultūrtelpu un citiem kultūrnozīmīgiem faktoriem; 

- Projekta laikā visi pamatlīdzekļi tiks uzskaitīti Alsungas novada 



Finanšu nodaļā. 
 
Piecus gadus pēc projekta pabeigšanas Alsungas novada pašvaldība  
nodrošinās projekta ilgtspēju un uzkrās datus saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošana efektivitāte” 
5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras 
un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas 
noteikumi”. 
 
Paredzams, ka realizējot Projektā paredzētās darbības un ieviešot jaunu 
pakalpojumu - restaurācijas tūrismu - tiks būtiski palielināts pili apmeklējošo 
tūristu skaits, kas palielinās pašvaldības ienākumus. Pašvaldības administrētie 
tūrisma ieņēmumi tiks izmantoti objekta uzturēšanai ilgtermiņā, neradot papildu 
finanšu slogu pašvaldībai un valstij. 
Investīciju rezultātā tiks atvērts viss Alsungas pils dienvidu korpuss, nodrošinot 
apmeklētājiem pieejamību vismaz 100 dienas gadā 

Riska izvērtējums infrastruktūras 
attīstības projekta īstenošanā, ietverot 
riska prevenciju  
 

Infrastruktūras attīstības projekta sekmīgai īstenošanai ir veikts risku 
izvērtējums, tajā ietverot risku prevenciju. 
 
Īstenošanas risks sevī ietver organizatoriskās struktūras, uzdevumu 
definēšanas un cilvēkresursu pietiekamības risku. Īstenošanas riska preventīvie 
pasākumi, kurus pārraudzīs Alsungas novada  Attīstības nodaļa: 

- Projekta ietvaros tiks izveidota organizatoriskā struktūra,  kas paredzēs 
pārskatāmu veicamo uzdevumu veikšanu un nepieciešamības 
gadījumā paredzot visiem skaidru  struktūru/procedūru dažādu izmaiņu 
veikšanai; 

- Katras projekta aktivitātes ietvaros ir izstrādāts mērķu, uzdevumu, 
rezultātu un iznākumu plāns, kas tiks regulāri aktualizēts projekta 
sanāksmēs, un, kas skaidri definē projektā iesaistīto uzdevumus; 

- Projektā iesaistītais personāls ir  darbinieki, kuru līdzšinējā darba 
pieredze un motivācija darba veikšanā mazina risku projektam 
nozīmīgu kadru mainībai. Ja kāds  no sākotnēji plānotā personāla 
nevarēs piedalīties projekta īstenošanā, tad savlaicīgi tiks piesaistīts 
līdzvērtīgs speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju. 

 
Finanšu risks sevī ietver grāmatvedības uzskaites un progresa pārskatu 
virzību, kā arī finansējuma pietiekamības risku. Finanšu riska preventīvie 
pasākumi, kurus pārraudzīs Alsungas novada Finanšu un Attīstības nodaļas: 
 

- Grāmatvedības uzskaite un progresa pārskatu virzība notiks atbilstoši 
iekšējai monitoringa sistēmai, to izpildi nodrošinās speciālisti ar 
ievērojamu pieredzi; 

- Projekta īstenošanas gaitā ir plānots izmantot avansus. Saskaņā ar 
Programmas noteikumiem ir iespēja uzsākot Projektu saņemt avansus 
40% apmērā no ES finansējuma. Projekta finansēšanai nepieciešamos 
līdzekļus nodrošinās Alsungas novada pašvaldība, ņemot aizņēmumu 
Valsts Kasē. 

 
Juridiskais risks sevī ietver līgumsaistību ievērošanas, kā arī dokumentu 
juridiskās kvalitātes riska preventīvos pasākumus: 

- Piegādātāji tiks rūpīgi atlasīti konkursa kārtībā. Izstrādājot konkursa 
dokumentāciju un līgumus ar izpildītājiem, tiks paredzēti skaidri un 
nepārprotami sniegto pakalpojumu novērtēšanas indikatori, kā arī 
sankcijas par termiņu neievērošanu vai sniegto pakalpojumu kvalitātes 
nepilnībām; 



- Iepirkuma sagatavošanā tiks iesaistīti partneru darbinieki ar pieredzi 
būvniecības iepirkumu veikšanā, nodrošinot juridiski precīzu nolikuma 
sagatavošanu un tālāka procesa nepārtrauktu virzību. 

 

Indikatīvs infrastruktūras attīstības 
projekta īstenošanas laika plāns 
ceturkšņu griezumā  
 

01.07.2017. – 31.01.2019.  
Skatīt attēlu Nr.2 

 

  



Attēls Nr.2 Projekta īstenošanas laika grafiks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde X X X X X

Būvdarbu veikšana X X X X

Būvuzraudzība, autoruzraudzība un arheoloģiskās 

uzraudzība
X X X X

 Ekspozīcijas izveides, aprīkojuma iegāde un 

uzstādīšanas jaunā pakalpojuma sniegšanas vajadzībām
X

Jaunā pakalpojuma - restaurācijas tūrisms ieviešana X X X X X

2018. gads 2019. gads

Projekta īstenošanas laika grafiks

Projekta darbība
2017.gads 2020. gads



Pielikums  

 

Alsungas pils dienvidu korpusa novietojuma shēma 

 


