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

kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                           

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 20. augusts                                                      Nr. 17 

Darba kārtībā: 

1. Par dzīvokļa īpašuma Ziedulejas iela 5-1, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu. 

2. Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 3-2, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu. 

3. Par atzinuma sniegšanu sliežu ceļu slēgšanai un viedokļa sniegšanu. 

4. Par īpašuma “Liepiņas” zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

5. Par konkursu uz Alsungas vidusskolas direktora amatu. 

6. Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2020. gadā no septembra 

līdz decembrim. 

7. Par pamatizglītības programmas apstiprināšanu. 

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

9. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Alsungas novada domes 2019. gada 18. 

aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā””. 

10. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Grozījumi Alsungas novada domes 2014. gada 28. 

augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas 

novadā”” 

11. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 18. 

jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un 

māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Alsungas novadā””. 

12. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas 

novadā””. 

13. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Grozījumi Alsungas novada domes 2011. gada 27. 

oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Alsungas novada administratīvajā teritorijā””. 

14. Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks G.Rozentāls lūdz deputātus iekļaut vienu papildus jautājumus: 

15. Par izglītības procesa norisi Alsungas novada izglītības iestādēs no 2020. gada 1. 

septembra. 

 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā vienu papildus jautājumus: 

15. Par izglītības procesa norisi Alsungas novada izglītības iestādēs no 2020. gada 1. 

septembra. 

 

Grigorijs Rozentāls informē deputātus ka, pamatojoties uz nekustamā īpašuma speciālistes Santas 

Kreičmanes sniegto informāciju par nepieciešamajiem papildinājumiem sēdes kārtības 2. 

lēmumam “Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 3-2, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu” 

nepieciešams jautājumu atlikt skatīšanai uz nākamo domes sēdi. 

 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

2020. gada 20. augusta domes sēdes 2. lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 3-2, Alsunga, 

Alsungas novads atsavināšanu” atlikt skatīšanai uz nākamo domes sēdi. 

 

G. Rozentāls aicina deputātus ar balsojumu apstiprināt jauno domes sēdes kārtību. 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt jauno domes sēdes kārtību. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.40.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska, Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Ilze Bloka. 

Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās: Daiga Kalniņa, Andris Kaminskis. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja vietnieks Grigorijs Rozentāls. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  
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1.# 

Par dzīvokļa īpašuma Ziedulejas iela 5-1, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.1, Alsunga, Alsungas novads, kadastra Nr.6242 900 

0214, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 60.6 m2, kopīpašuma 606/3263 domājamām 

daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080523001 un 

palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62420080523002. un kopīpašuma 606/3263 domājamām daļām 

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

dzīvokļa īpašums Nr.1), nostiprinātas 2020.gada 9.martā Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas 

novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000538739 1. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (5) daļu, ja “īrnieks 

vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas nepaziņo par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu atsavina šajā 

likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka [..] 2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā 

noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu 

un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu”. Pamatojoties uz 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta (6) daļu, “zemes īpašnieks (īpašnieki) 

un dzīvokļu īpašnieki savas pirmpirkuma tiesības var izmantot mēneša laikā no piedāvājuma 

saņemšanas dienas”. 

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

saņemšanas dienas pirmpirkuma tiesīgai personai jāpaziņo Domei par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu. 

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

var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Publiskas personas mantas atsavināšanas 

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

nosacīto cenu. 

Dzīvokļa īpašumam Nr.1 sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 

2020.gada 4.augustā ir 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi simti eiro un 00 ceti). Atlikusī bilances 

vērtība 1639.24 EUR. 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, 4.panta 

ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, 2019.gada 19.septembra lēmumu 

Nr.13 “Par dzīvokļa Ziedulejas iela 5-1 Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu”, Finanšu un 

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

13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.1, Alsunga, Alsungas novads, kadastra Nr.6242 

900 0214, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 60.60 m
2
, kopīpašuma 606/3263 

domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

62420080523001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 62420080523002, un kopīpašuma 

606/3263 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080523, kura kopējā 

platība 2399 m
2
. 
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2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1 nosacīto cenu 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi simti eiro un 

00 ceti). 

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

pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgai personai 

Mairai Pekstei, p.k. 311065-11784, piedāvājot to atsavināt. 

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.1 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot trīs 

mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas). 

5. Ja [..] Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi, 

Alsungas novada dome slēdz pirkuma līgumu par apstiprināto nosacīto cenu. 

 

2.# 

Par atzinuma sniegšanu sliežu ceļu slēgšanai un viedokļa sniegšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

Alsungas novada dome 2020.gada 3 jūlijā ir saņēmusi Satiksmes ministrijas vēstuli nr.09-

02/2578. 

Satiksmes ministrija ir saņēmusi dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja - VAS “Latvijas 

dzelzceļš” (turpmāk - LDz) sniegto informāciju, kurā ierosināts slēgt sliežu ceļu posmus (līnijas): 

Ventspils – Liepāja. 

Satiksmes ministrija, pamatojoties uz Dzelzceļa likuma 14.panta ceturto daļu, kas paredz,  ja 

tiek ierosināts slēgt publiskās lietošanas sliežu ceļu, Satiksmes ministrija pieprasa, lai Valsts 

dzelzceļa administrācija, attiecīgās vietējās pašvaldības un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) par to divu mēnešu laikā sniedz atzinumu, lūdz sniegt 

viedokli. 

Pašvaldībām,  Zemkopības  ministrijai, VAS “Latvijas valsts meži” un VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” sniegt priekšlikumu par nekustamā īpašuma izmantošanas iespējām, dzelzceļa līnijās, kuras 

plānots slēgt. Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Tā kā minētā dzelceļa līnija tiek Alsungas novadā izmantota kā ceļš, no kura īpašnieki var piekļūt 

pie saviem zemju īpašumiem, Alsungas novada dome ierosina dzelceļa līniju pārveidot par ceļu 

un nodot to pašvaldības īpašumā. 

 

 

3.# 

Par īpašuma “Liepiņas” zemes ierīcības projektu apstiprināšanu  

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

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

apzīmējumu Nr. 62420090009, kas izstrādāts, pamatojoties uz Alsungas novada domes 2020. 

gada 20. februāra sēdes protokola izrakstu Nr. 4, 8.# „Par zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu nekustamam īpašumam „Liepiņas”, zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
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62420090009, sadalīšanai”, Alsungas novada teritorijas plānojumu, Alsungas novada teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

SIA “METRUM” izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Liepiņas”, kur  

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  Nr.62420090009 sadalāma divās  daļās kopplatība 3.80 

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 noteikumi”; Ministru Kabineta noteikumu 

Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt SIA “Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam 

“Liepiņas” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 62420090009, Alsungas novads. 

2. Apstiprināt nekustamam īpašuma Liepiņas sadalījumu : 

2.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr.62420090009 ar kopplatību 3.80 ha, kas 

sadalāms 2 daļās: 

- projektētajai zemes vienībai Nr.1 (6242 009 0361) (3,3ha), atstājot nosaukumu 

“Liepiņas”, nosakot lietošanas mērķi - lauksaimniecība (kods 0101). Zemes gabals 

uzmērot var tikt precizēts;  

- projektētajai zemes vienībai Nr.2 (6242 009 0362) (0,5ha), atbilstoši uzsāktai 

pašreizējai zemes vienības izmantošanai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) un piešķirt nosaukumu “Mētrāji”, saglabājot adresi “Liepiņmājas”, Alsungas 

novads, jauna īpašuma veidošanai. Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. 
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2.2. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto  zemes 

ierīcības projektu. 

2.3. Reģistrēt noslēgto līgumu par reālservitūtu nodibināšanu akai un ūdensvadam 

(noslēgts 12.08.2020.) un veicot kadastrālo uzmērīšanu servitūta izvietojums un 

apjoms var tikt precizēts. 

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

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai. 

2.5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

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

 

4.# 

Par konkursu uz Alsungas vidusskolas direktora amatu 

D. Kalniņa 

Alsungas vidusskolai patreiz nav direktora un iestādi vada pienākumu izpildītājs. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 496 “Kārtība un 

vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) 

vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, izglītības iestādes 

dibinātājs izdod pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas 

metodiku (4.1. punkts), izveido pretendentu atlases komisiju (4.2. punkts), izsludina atklātu 

konkursu uz vakanto izglītības iestādes vadītāja amatu (4.3. punkts), organizē pretendentu 

iesniegto dokumentu izvērtēšanu (4.4. punkts), atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu 

par piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā. Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu (pielikumā). 

2. Izveidot pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā: 

2.1. Personāla speciāliste Lauma Migoviča, 

2.2. Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, 

2.3. Projektu vadītāja Agnese Jonele, 

2.4. Izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, 

2.5. Alsungas novada domes priekšsēdētājas vietnieks, deputāts Grigorijs Rozentāls, 

2.6. Deputāte Ilze Bloka, 

2.7. Skolas padomes deleģēts pārstāvis. 

3. Uzdot personāla speciālistei L. Migovičai izsludināt atklātu konkursu uz vakanto izglītības 

iestādes vadītāja amatu. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTS  

Ar Alsungas novada domes 

20.08.2020. lēmumu Nr. 17#4 
 

Alsungas novada pašvaldības Alsungas vidusskolas  

direktora amata konkursa nolikums 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 9. punktu, 19.08.2014. MK noteikumu 

Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 

pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un 

koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu 

vadītāju amatu pretendentu atlasei”4.1. punktu 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts konkurss uz Alsungas novada pašvaldības 

Alsungas vidusskolas direktora amata vietu (turpmāk – konkurss). 

1.2. Konkursa mērķis ir noskaidrot un izvēlēties Alsungas vidusskolas direktora (kods pēc 

profesiju klasifikatora 1345 08) amatam atbilstošāko kandidātu, kurš nodrošinātu 

kvalitatīvu izglītības iestādes darbību un attīstību. 

1.3. Konkursa uzdevums ir izvērtēt konkursa dalībnieku profesionālo sagatavotību un 

atbilstību izvirzītajām prasībām. 
 

2. Konkursa komisija un tās darba organizācija 

2.1. Konkursa komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) 7 (septiņu) locekļu sastāvā apstiprina 

Alsungas novada dome (turpmāk tekstā - dome). 

2.2. Komisija darbu veic Alsungas novada domes (turpmāk tekstā – pašvaldība) telpās Pils ielā 

1, Alsungā, Alsungas novadā. 

2.3. Konkursa komisijas sēdes ir slēgtas. 

2.4. Pirmajā komisijas sēdē no komisijas locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un 

sekretāru. Nākamās sēdes sasauc un vada priekšsēdētājs. Komisijas sēdes 

protokolē Komisijas sekretārs. Komisijas protokolus paraksta Komisijas priekšsēdētājs un 

sekretārs. 

2.5. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz 5 komisijas locekļi. 

2.6. Komisija: 

2.6.1. izskata iesniegtos pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus;  

2.6.2. izvēlas konkursa noteikumiem atbilstošus amata kandidātus;  

2.6.3. nosaka pretendentu interviju norises laiku un intervē kandidātus; 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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2.6.4. pieņem lēmumus par Konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem un šim 

Nolikumam. 

2.7. Katrs Komisijas loceklis individuāli par katru pretendentu dod savu novērtējumu. 
 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis, kurš 

iesniedzis pieteikumu kopā ar visiem nepieciešamajiem pretendentu atlases dokumentiem. 

3.2. Konkursa pretendentu atlases kritēriji: 

3.2.1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;  

3.2.2. augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta 

programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā un 

Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību; 

 

3.2.3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām 

un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai 

nepieciešamajā apjomā. 

3.2.4. pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai 

pieredze izglītības vadības darbā. 

3.2.5. zināšanas vispārējās izglītības iestādes darbības, vadības un finansēšanas jautājumos. 
 

4. Konkursa izsludināšana un dokumentu iesniegšana 
 

4.1. Sludinājumu par konkursu publicē Alsungas novada pašvaldība tīmekļa 

vietnēwww.alsunga.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alsungas Novada Ziņas”, 

laikrakstā “Kurzemnieks”, www.e-skola.lv, Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā. 

Sludinājumā norāda: izglītības iestādi, prasības pretendentiem, iesniedzamos dokumentus, 

pieteikšanās termiņu, vietu un kontakttālruni. 

4.2. Pretendents pieteikumu un tam pievienotos dokumentus ievieto slēgtā aploksnē, uz 

aploksnes norāda: „Konkursam uz Alsungas vidusskolas direktora amatu” un iesniedz 

Alsungas novada domē personīgi Klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas 

novadā, administrācijas darba laikā, vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Alsungas novada 

dome, adrese – Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV- 3306 vai parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu nosūta uz e-pastu dome@alsunga.lv. 

4.3. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2020. gada 22. septembra 

plkst. 17:00 (saņemšanas zīmogs). Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek 

vērtēti. 

4.4. Pieteikums satur šādus dokumentus:  

4.4.1. pieteikumu (1. pielikums); 

4.4.2. dzīves un darba gaitu aprakstu (CV) Eiropass formātā; 

4.4.3.izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā 

apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas; 

4.4.4. motivācijas vēstuli; 

4.4.5. izglītības iestādes attīstības redzējumu (līdz 4 A4 lapām datorrakstā; 

burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums - 12); 

4.4.6. valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);  

4.4.7.vēlamas rekomendācijas vai ieteikuma vēstules; 

4.4.8.citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.  

4.5. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis 

konkursa noteikumiem. 

http://www.e-skola.lv/
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4.6. Dokumentu oriģinālus, kas apliecina pretendenta pieteikumā norādītās informācijas 

patiesumu un atbilstību, pretendentam jāuzrāda intervijas dienā, ja pretendents tiks uzaicināts 

uz darba interviju (konkursa otro kārtu). 
 

5.  Pieteikumu izskatīšana, vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana 

5.1. Konkurss norit 2 kārtās: 

5.1.1. I (pirmajā) kārtā Komisija piecu darbadienu laikā pēc pieteikuma termiņa beigām 

atver aploksnes, izvērtē iesniegtos dokumentus un atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem 

novērtē katra pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām; 

5.1.2. II (otrajā) kārtā (intervijā) tiek uzaicināti piedalīties pretendenti ar augstāko 

punktu skaitu konkursa I (pirmajā) kārtā un kuri ieguvuši vismaz 8 punktus no 

pirmajā kārtā iespējamā punktu skaita; 

5.2. I (pirmajā kārtā) Komisija izvērtē šī Nolikuma 4.4. punktā minēto informāciju un 

dokumentus punktu sistēmā (maksimāli iespējamais punktu skaits pirmajā kārtā - 17 punkti): 
 

Nosacījums Punkti 

1. Izglītība (3) 
1.1. doktora vai maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā 3 

1.2. augstākā pedagoģiskā izglītība 2 

1.3. augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas 

ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu kredītpunktu jeb 

80 stundu apjomā 

1 

1.4. augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko izglītību vai apgūst Ministru 

kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par 

pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 21.3. apakšpunktā minēto 

profesionālās kompetences programmu pedagoģijā 

1 

2. Izglītības vadības darba pieredze (2) 

2.1. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības 

vadības darbā 
1 

3. Papildu izglītība un kvalifikācija (saskaņā ar CV un citiem apliecinošiem dokumentiem) 

(2) 

3.1. Amata pienākumu izpildei būtiska profesionālās kompetences pilnveide 

pēdējo 5 gadu laikā 

1 

3.2. Svešvalodu prasmes, projektu vadības prasmes, tehnoloģiju prasmes un citu 

darbam noderīgu prasmju apliecinājumi 

1 

4. Attiecīgās izglītības iestādes attīstības redzējums (10) 

4.1. Izglītības iestādes attīstības redzējums pamatots, atbilstošs vietējai situācijai 

un valsts plāniem par izglītības sistēmas attīstību. Attīstības redzējums ar iestādei 

specifiskiem, sasniedzamiem mērķiem. Ir identificēti galvenie piedāvātā 

redzējuma apdraudējumi un piedāvāti risinājumi. 

7 - 10 

4.2. Izglītības iestādes attīstības redzējums pamatots, bet vispārīgs (nav ņemta 

vērā vietējā situācija). Attīstības redzējums sasniedzams, bet piemērojams 

jebkurai citai līdzīgai izglītības iestādei. Nav analizēti iespējamie attīstības 

redzējuma īstenošanas apdraudējumi. 

3 - 6 

4.3. Izglītības iestādes attīstības redzējums daļēji vai nav pamatots. Paredzamais 

rezultāts atbilst pašreizējai situācijai vai pasliktina esošo skolas attīstības stāvokli. 

  

1-2 
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5.3. Konkursa II (otrajā) kārtā – intervijā - tiek uzaicināti piedalīties tie pretendenti, kuru 

iesniegtie dokumenti atbilst Nolikumā noteiktajam pieteikuma saturam un kuri Konkursa 

pirmajā kārtā ieguvuši vismaz 8 punktus. 

5.4. Darba interviju norises laiku un vietu nosaka komisijas priekšsēdētājs. Personāla speciālists 

telefoniski vai elektroniski paziņo tiem pretendentiem, kuri izturējuši pirmo atlases kārtu un 

tiek aicināti uz darba interviju. 

5.5. Konkursa komisija uzklausa katru pretendentu, kas atbilst izvirzītajām prasībām un kurš ir 

iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus. 

5.6. Konkursa komisijas priekšsēdētājs iepazīstina pretendentu ar komisijas sastāvu un uzaicina 

pretendentu motivēt savu izvēli kandidēt uz izglītības iestādes vadītāja amata vietu. 

5.7. Komisijas locekļi uzdod jautājumus pretendentam par viņa izglītību, kvalifikāciju, 

tālākizglītību, darba pieredzi, iesniegto izglītības iestādes attīstības redzējumu u.c., kas ļauj 

izvērtēt pretendenta zināšanas, pieredzi, komunikācijas prasmes, motivāciju un atbilstību 

izglītības iestādes vadītāja amatam izvirzītajām prasībām. 

5.8. Pretendentam, ierodoties uz otro kārtu, jāuzrāda komisijai izglītību un profesionālo 

kvalifikāciju, kā arī profesionālo pilnveidi apliecinošo dokumentu oriģināli un valsts valodas 

prasmes apliecība (ja tāda nepieciešama). 

5.9. Katrs Komisijas loceklis individuāli novērtē pretendenta darba intervijas laikā 

sniegto informāciju punktu sistēmā (maksimāli iespējamais punktu skaits - 30 punkti): 
 

Kritērijs Punkti 

1. Iestādes attīstības redzējuma skaidrojums (subjektīvs vērtējums) 1 - 10 

2. Spējas sniegt kompetentas atbildes uz jomai specifiskiem jautājumiem 

(subjektīvs vērtējums) 

1 - 10 

3. Saskarsmes spējas, komunikācijas prasme, personības īpašības, svešvalodas 

prasmes (subjektīvs vērtējums) 

1 - 10 

 

5.10. Pretendenta maksimāli iespējamais – I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopējais punktu 

skaits ir 46 punkti. 

5.11. Ja I (pirmās) un II (otrās) kārtas kopsummā vairāki pretendenti ir ieguvuši vienādu 

vērtējumu, komisijai ir tiesības organizēt papildu atlases kārtu. 

5.12. Pēc pretendentu izvērtēšanas Komisija vienojas par piemērotākā pretendenta 

ieteikšanu Alsungas vidusskolas direktora amatam. Ja Komisijas locekļi nevar vienoties par 

vienu piemērotāko pretendentu, lēmumu pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu 

vairākumu. Ja balsu skaits sadalās, izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam. 

5.13. Piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas katram intervētajam 

pretendentam paziņo konkursa rezultātu, nosūtot vēstuli uz pretendenta norādīto e-pastu. 

5.14. Konkursa norises noslēguma protokolu Komisija iesniedz domei lēmuma pieņemšanai 

tuvākajā domes sēdē par izvēlētā pretendenta iecelšanu direktora amatā pēc atbilstošas 

izziņas saņemšanas no Latvijas Republikas Sodu reģistra un pēc saskaņošanas ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

5.15. Pēc saskaņojumu saņemšanas un domes lēmuma pieņemšanas konkursā 

uzvarējušais pretendents tiek pieņemts darbā, noslēdzot darba līgumu uz nenoteiktu laiku, 

nosakot 3 mēnešu pārbaudes termiņu. 

5.16. Savu piekrišanu atklāta konkursa rezultātā uzsākt izglītības iestādes vadītāja amata 

pienākumu izpildi, norādot iespējamo darba tiesisko attiecību uzsākšanas termiņu, izvēlētais 

amata pretendents apliecina rakstveida iesniegumā pēc tam, kad saņēmis rakstveida paziņojumu 

par pretendenta izvirzīšanu apstiprināšanai amatā. 
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5.17. Ja Komisija nevienu no pretendentiem neizvēlas par atbilstošu Iestādes direktora 

amatam, Komisija pieņem lēmumu par atkārtota konkursa izsludināšanu. 
 

6. Amata pamatpienākumi, nepieciešamā izglītība un prasmes 

6.1. Amata pamatpienākumi: 

6.1.1. nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes 

nolikuma, domes lēmumu, pašvaldības izpilddirektora rīkojumu ievērošanu; 

6.1.2. nodrošināt iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un 

racionālu izmantošanu; 

6.1.3. nodrošināt iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, 

apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt iestādes darba laika ievērošanu; 

6.1.4. sagatavot un iesniegt pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt 

nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros; 

6.1.5. dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt 

perspektīvās attīstības programmas; nodrošināt iestādes lietvedību; 

6.1.6. vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar LR izglītības jomu 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas 

pedagogiem un darbiniekiem; 

6.1.7. saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem, pieņemt un atbrīvot iestādes 

darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot 

darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti; noteikt iestādes 

darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem; 

6.1.8. nodrošināt vispārējās izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu; 

6.1.9. nodrošināt Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, LR Ministru kabineta 

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

pašvaldības izdoto normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē; 

6.1.10. pildīt citus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos izglītības iestādes 

vadītāja pienākumus. 

6.2. Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, prasmes un pieredze: 

6.2. augstākā pedagoģiskā izglītība VAI augstākā un pedagoģiskā izglītība vai augstākās 

izglītības studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistīti studiju kursi vismaz divu 

kredītpunktu jeb 80 stundu apjomā VAI augstākā izglītība un persona iegūst pedagoģisko 

izglītību vai apgūst Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 

“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 21.3. apakšpunktā minēto 

profesionālās kompetences programmu pedagoģijā; 

6.2.2. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas 

Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā; 

6.2.3. vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības 

darbā, zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos; 

6.2.4. labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;  

6.2.5. vēlama pieredze darbā ar projektiem; 

6.2.6. labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 

6.2.7. labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.. 
 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Uzziņas var saņemt pa tālruni 27273790. 

7.2. Netiek izvērtēti pieteikumi, kuri (vismaz viens kritērijs): 

7.2.1. nav noformēti atbilstoši Nolikuma 4.2.punkta nosacījumiem;  

7.2.2. saņemti pēc Nolikuma 4.3.punktā noteiktā termiņa; 

7.2.3. nesatur Nolikuma 4.4.1. – 4.4.6. punktā noteikto informāciju un dokumentus;  
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7.2.4. satur pretendenta sagatavotus, bet neparakstītus un nedatētus dokumentus. 

7.3. Iesniegtie dokumenti pretendentam atpakaļ netiek izsniegti, izņemot gadījumu, ja 

konkurss tiek atsaukts pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām un pretendents 

iesniegto dokumentu izsniegšanu pieprasa ar atsevišķu iesniegumu. 

7.4. Konkursa Nolikums (ar pielikumu) sagatavots uz sešām lapām. 
 
 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 
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1.pielikums 

Alsungas novada domes 

konkursa nolikumam uz  

Alsungas vidusskolas direktora amatu 

 

 

___________________________ 

(vārds, uzvārds) 

___________________________ 

(personas kods) 

___________________________ 

(dzīvesvietas adrese) 

___________________________ 

(tālr.; e-pasts) 

 

PIETEIKUMS 

____________,___.___.2020. 

(vieta, datums) 

 

 

Es, ________________________________________________ , piesaku sevi konkursam uz  

(vārds, uzvārds) 

vakanto Alsungas vidusskolas direktora amatu. 

 

Apliecinu, ka uz mani neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie 

ierobežojumi strādāt par pedagogu. 

 

Pielikumā (uzskaitīti pievienotie dokumenti saskaņā ar nolikuma 4.4.punktu): 

1. … 

 

______________________ 

(paraksts) 
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5.# 

Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2020. gadā no septembra 

līdz decembrim 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Izglītības 

likumu, 2001. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība” un Alsungas novada domes Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtības nolikumu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt interešu izglītības pulciņus Alsungas novadā 2020. gadā (septembris-decembris): 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI ALSUNGAS NOVADĀ 

2020. gadā (septembris – decembris) 

 
Nr.p.k. Pulciņa nosaukums Klases Stundas Pulciņa vadītājs 

1. Datorika 1. – 4.  4 V. Cīrule 
2. Novadmācība 4. – 6. 3 L. Stašaite 
3. Tautiskās dejas 1. – 4.  4 G. Freiberga 
4. Sporta pulciņš 2. – 4. 

5. – 9.  

6 D. Siliņa 

5. Mazpulki 1. – 12. 3 I. Riķīte 

  KOPĀ: 20  

 

6.# 

Par pamatizglītības programmas apstiprināšanu 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa  

Pamatojoties uz Izglītības likuma 33. pantu, Vispārējās izglītības likuma 17. pantu un 2018. 

gada 27. novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747., kas stājas spēkā 2020. gada 1. 

septembrī, Alsungas vidusskolas direktora p.i. U. Priedoliņa lūdz saskaņot Alsungas vidusskolas 

apstiprinātu Pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 21011111) atbilstoši valsts 

izglītības standartiem un normatīviem, licences Nr. V-1243. Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  
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Dome nolemj: 

1. Saskaņot Alsungas vidusskolas Pamatizglītības programmu (izglītības programmas kods 

21011111). 
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APSTIPRINU:          SASKAŅOTS: 

Alsungas vidusskolas direktores p.i.     Alsungas novada domes priekšsēdētāja 

_______________ U. Priedoliņa     ________________ D. Kalniņa 

2020. gada __. augustā        2020. gada __. augustā  

Z.v.         Z.v. 

ALSUNGAS VIDUSSKOLA 

Reģistrācijas apliecības Nr. 4113901196 

Pamatizglītības programma 
Izglītības programmas nosaukums 

21011111 
Izglītības programmas kods 

Licences Nr. V-1243 

Licences izdošanas datums: 2010. gada 18. janvāris 
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I. Izglītības programmas īstenošanas mērķi un uzdevumi 

1. Pamatizglītības programmas (turpmāk – izglītības programma) mērķis ir nodrošināt 

skolēna vispusīgu attīstību un vērtīborientāciju, lai skolēns gribētu un varētu turpināt vispārējo 

izglītību vai apgūt profesiju, iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu 

personību. Uzdevumi ir īstenojami atbilstoši valsts pamatizglītības standartam. 

II. Izglītības saturs 

2. Pamatizglītības obligāto saturu un tā apguves plānotos rezultātus mācību jomās nosaka 

valsts pamatizglītības standarts. 

III. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību 

3. Skolēnus 1.–9. klasē uzņem atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā 

izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātajām 

prasībām šajās programmās izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi. 

IV. Pedagoģiskā procesa organizācijas principi un īstenošanas plāns 

4. Pamatizglītības ieguvi var organizēt klātienē vai attālināti krīzes situācijas apstākļos. 

5. Pedagoģiskā procesa organizēšanai izglītības iestāde atkarībā no izglītības ieguves formas 

veido mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plānu, ievērojot noteikto kopējo mācību stundu 

skaitu mācību priekšmetos. 

V. Mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plāns 

6. Mācību stundu slodze nedēļā nepārsniedz: 1. klasē – 22 mācību stundas; 2. klasē – 23 

mācību stundas; 3. klasē – 24 mācību stundas; 4. klasē – 26 mācību stundas; 5. klasē – 28 mācību 

stundas; 6. klasē – 30 mācību stundas; 7. klasē – 32 mācību stundas; 8., 9. klasē – 34 mācību 

stundas. 

7. Mācību stundu skaits dienā: 1. – 3. klase, 5 mācību stundas; 4., 5. klase – 6 mācību 

stundas; 6., 7. klase – 7 mācību stundas; 8., 9. klase – 8 mācību stundas. 

8. Mācību stundas ilgums no 1. – 9. klasei ir 40 – 45 minūtes. Mācību stundu ilgumu nosaka 

izglītības iestādes vadītājs. 

9. Mācību stundu skaits trijos gados 1. – 3. klasē:  

Nr. 

p.k. 

Mācību joma un mācību priekšmets 1. klase 2. klase 3. klase KOPĀ 

 Programmas īstenošanas mācību gads 2020./2021 2021./2022. 2022./2023.  

1. Valodu mācību joma     

1.1. latviešu valoda 6 6 6 624 (18) 

1.2. svešvaloda 1 2 2 2 208 (6) 

2.  Sociālā un pilsoniskā mācību joma     

2.1. sociālās zinības 1 1 1 104 (3) 

3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību 

joma 
    

3.1. vizuālā māksla 2 1 2 174 (5) 

3.2.  mūzika 2 2 2 208 (6) 
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4.  Dabaszinātņu mācību joma     

4.1. dabaszinības  2 2 2 208 (6) 

5.  Matemātikas mācību joma     

5.1. matemātika 4 4 4 416 (12) 

6.  Tehnoloģiju mācību joma     

6.1. dizains un tehnoloģijas 1 2 2 173 (5) 

7.  Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma     

7.1. sports un veselība 2 3 3 278 (8) 

 KOPĀ: 22 23 24  

10. Mācību stundu skaits trijos gados 4. – 7. klasē:  

Nr. 

p.k. 

Mācību joma un mācību priekšmets 4. klase 5. klase 6. klase KOPĀ 

 Programmas īstenošanas mācību gads 2020./2021 2021./2022. 2022./2023.  

1. Valodu mācību joma     

1.1. latviešu valoda 5 4 4 490 (14)  

1.2. svešvaloda 1 2 2 2 208 (6) 

1.3. svešvaloda 2 1 2 2 177 (5) 

2.  Sociālā un pilsoniskā mācību joma     

2.1. sociālās zinības un vēsture 2 2 3 245 (7) 

3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību 

joma 
    

3.1. vizuālā māksla 1 1 1 105 (3) 

3.2.  mūzika 1 2 2 175 (5) 

3.3. literatūra  1 2 2 140 (4) 

3.4. teātra māksla 1 1 - 70 (2) 

4.  Dabaszinātņu mācību joma     

4.1. dabaszinības  2 2 2 210 (6) 

5.  Matemātikas mācību joma     

5.1. matemātika 5 5 6 560 (16) 

6.  Tehnoloģiju mācību joma     

6.1. dizains un tehnoloģijas 1 1 2 140 (4) 

6.2. datorika  1 1 1 105 (3) 

7.  Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma     

7.1. sports un veselība 3 3 3 315 (9) 

 KOPĀ: 26 28 30  

11. Mācību stundu skaits trijos gados 7. – 9. klasē:  

Nr. 

p.k. 

Mācību joma un mācību priekšmets 7. klase 8. klase 9. klase KOPĀ 

 Programmas īstenošanas mācību gads 2020./2021 2021./2022. 2022./2023.  
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1. Valodu mācību joma     

1.1. latviešu valoda 3 3 3 315 (9)  

1.2. svešvaloda 1 3 3 3 315 (9) 

1.3. svešvaloda 2 2 2 2 210 (6) 

2.  Sociālā un pilsoniskā mācību joma     

2.1. sociālās zinības 1 1 1 105 (3) 

2.2. Latvijas un pasaules vēsture 2 2 2 210 (6) 

3. Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību joma 
    

3.1. vizuālā māksla 1 1 1 105 (3) 

3.2.  mūzika 1 1 1 105 (3) 

3.3. literatūra  2 2 2 210 (6) 

3.4. teātra māksla 1 - - 35 (1) 

4.  Dabaszinātņu mācību joma     

4.1. ķīmija - 2 2 140 (4) 

4.2. fizika - 2 2 140 (4) 

4.3. bioloģija  2 2 2 210 (6) 

4.4. ģeogrāfija  2 2 2 210 (6) 

5.  Matemātikas mācību joma     

5.1. matemātika 5 5 5 525 (15) 

6.  Tehnoloģiju mācību joma     

6.1. dizains un tehnoloģijas 1 2 1 140 (4) 

6.2. datorika  2 1 2 175 (5) 

6.3. inženierzinības  1 - - 35 (1) 

7.  Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma     

7.1. sports un veselība 3 3 3 315 (9) 

 KOPĀ: 32 34 34  

12. Izglītības iestāde ar vadītāja rīkojumu apstiprina mācību priekšmetu un stundu plānu ar 

kopējo mācību stundu skaitu mācību priekšmetā mēnesī, semestrī, mācību gadā un uz trim gadiem 

šādos posmos: 1.–3. klase, 4.–6. klase un 7.–9. klase. 

13. Izglītības iestāde atbilstoši attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm var samazināt vai 

palielināt mācību stundu skaitu mācību priekšmetā, nepārsniedzot 10 % no kopējā stundu skaita 

trijos gados, mācību priekšmetā, kurā stundu skaits tiek mainīts. 

14. Izglītības iestāde var noteikt mācību priekšmetus, ko mācību gadā pilnībā vai daļēji īsteno 

kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, ievērojot valsts izglītības standarta nosacījumus. 

15. Apgūstamo pirmo svešvalodu, kas ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, 

izglītības iestāde nosaka saskaņā ar tās nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, ievērojot 

vecāku izvēli un efektivitātes apsvērumus. 

16. Valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanai izmanto daudzveidīgas 

mācību un audzināšanas darba formas, variējot to īstenošanas ilgumu atbilstoši mērķim un 

skolēnu mācīšanās vajadzībām. Skolēnam plānotos sasniedzamos rezultātus sasniedz vienotā 

mācību un audzināšanas procesā, kas ietver gan darbu mācību stundās, gan ārpus kopējās mācību 

slodzes iekļautos pasākumus. 
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17. Izglītības programmā ārpus kopējās mācību stundu slodzes tiek iekļautas: 

17.1. klases stundas, kas tiek plānotas atbilstoši mācību un audzināšanas darba vajadzībām, 

iekļaujot tajās, piemēram, veselības izglītības un ceļu satiksmes drošības jautājumus; 

17.2. fakultatīvās nodarbības, kas tiek organizētas skolēnu grupai, ievērojot brīvprātības 

principu (pamats – vecāku iesniegums); 

17.3. stundas individuālajam darbam ar skolēniem; 

17.4. pasākumi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par izglītojamo audzināšanas 

vadlīnijām un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas 

metožu izvērtēšanas kārtību. 

18. Izglītības iestāde izstrādā skolēnam individuālo izglītības programmas apguves plānu, lai 

palīdzētu viņam iekļauties kopējā mācību procesā, plānojot individuālas mācību stundas vai 

nodrošinot cita veida atbalstu, nepārsniedzot Vispārējās izglītības likumā noteikto mācību stundu 

slodzi nedēļā, ja skolēns atgriezies vai ieradies no citas valsts vai ilgstoši slimojis, vai skolēnam ir 

citas mācīšanās vajadzības. 

19. Mācību stundās var iekļaut 2–3 minūšu dinamiskās pauzes skolēnu stājas attīstīšanai un 

nostiprināšanai. 

20. Mācību satura īstenošanai izglītības iestāde vai pedagogs mācību līdzekļus izvēlas 

atbilstoši plānotajam skolēnam sasniedzamajam rezultātam un izmanto Ministru kabineta 

noteikumos par izglītojamo audzināšanas vadlīnijām un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu 

un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtību noteiktos kritērijus. 

 

VI. Mācību vides raksturojums 

 

21. Izglītības iestāde nodrošina normatīvajos aktos noteiktajām higiēnas prasībām atbilstošu 

mācību procesu, iekļaujošu, intelektuālo, sociāli emocionālo attīstību un veselību veicinošu, 

fiziski un emocionāli drošu mācību vidi, kas atbilst skolēnu vecumposma fiziskās un garīgās 

attīstības vajadzībām un universālā dizaina prasībām, piemēram, viegli uztverama informācija, 

ērta piekļuve, vides objektu kontrastējošs noformējums grīdā un iekštelpās. 

22. Izglītības iestāde, piedāvājot pamatizglītības programmas īstenošanu attālināti un 

sasniedzot valsts pamatizglītības standartā plānotos sasniedzamos rezultātus, nodrošina atbilstošus 

cilvēkresursus un tehnisko nodrošinājumu, piemēram, videolekciju un individuālu tiešsaistes 

konsultāciju organizēšanai, saziņai izglītības iestādes elektroniskajā mācību vidē un attālināti 

paredzēto mācību materiālu izstrādei. 

 

VII. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

 

23. Skolēnu mācību snieguma vērtēšanas pamatprincipi, vērtēšanas veidi, vērtējuma 

izteikšanas veids un valsts noteiktie pārbaudes darbi izglītības pakāpes beigās ir noteikti valsts 

pamatizglītības standartā. 

24. Izglītības iestāde atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajiem vērtēšanas 

pamatprincipiem izstrādā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, piemēram, nosakot 

vērtēšanas mērķi, tās vietu mācību procesā, pārbaudījumu apjomu un skaitu, vienai klasei vienā 

dienā neplānojot vairāk par vienu līdz diviem temata noslēguma pārbaudes darbiem, vērtējuma 

izteikšanas veidu, skolēna vecāku vai tā likumisko pārstāvju informēšanas kārtību, "nv" (nav 

vērtējuma) izmantošanas gadījumus. 

25. Skolēnu mācību snieguma vērtēšanas metodiskos paņēmienus, izpildes laiku un vērtēšanas 

kritērijus nosaka pedagogs, ievērojot mācību jomā noteiktos skolēnam plānotos sasniedzamos 

rezultātus un izglītības iestādes izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

26. Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kas ietver skolēna snieguma 

vērtējumu katrā mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā. Skolēnu pārcelšana nākamajā klasē 

notiek atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti 

https://likumi.lv/ta/id/20243-visparejas-izglitibas-likums
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vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātajām prasībām šajās 

programmās izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi. 

 

VIII. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo 

līdzekļu izvērtējums un pamatojums 

 

27. Izglītības programmas īstenošanā izglītības iestāde ievēro normatīvo aktu prasības, kas 

regulē izglītības iestāžu darbību. 

28. Ar izglītības programmas īstenošanu saistītās izmaksas sedz no valsts un pašvaldības 

budžeta.  

29. Apmaksājamo stundu skaitu mēnesī aprēķina atbilstoši izglītības iestādes vadītāja 

apstiprinātajam mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plānam. 

30. Pedagoga darba slodzi un darba samaksu nosaka atbilstoši normatīvajam regulējumam par 

pedagogu darba samaksu. 

31. Izglītības iestādei apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda ietvaros ir tiesības 

atsevišķu mācību priekšmetu apguvei dalīt klasi grupās, kā arī apvienot ne vairāk kā divu viena 

izglītības posma klašu skolēnus atsevišķa mācību priekšmeta apguvei gan visās, gan daļā mācību 

stundu. 

 

IX. Noslēguma jautājumi 

 

Šo programmu attiecībā uz vispārējās izglītības programmas īstenošanu 2., 5. un 8. klasē īsteno 

2021. gada 1. septembrī, bet attiecībā uz vispārējās izglītības īstenošanu 3., 6. un 9. klasē – 2022. 

gada 1. septembrī. Līdz minētajiem datumiem vispārējās izglītības programmas 2., 5. un 8. klasē 

un 3., 6. un 9. klasē īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts pamatizglītības standartu, 

pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem, kas 

bija spēkā līdz Ministru kabineta noteikumu Nr. 474 “Noteikumi par pamatizglītības standartu un 

pamatizglītības programmu paraugiem. 
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7.# 

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

D. Kalniņa, A. Altmane 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvās 

atbildības likuma 2. panta trešo, ceturto daļu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta 

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

apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#7) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā          Nr. 7 

 

Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Administratīvās atbildības likuma 

2. panta trešo, ceturto daļu, 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 

17. panta piekto daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

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

Alsungas novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu 

neievērošanu. 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi un 

joslas; 

2.2. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju, kurās atrodas vismaz 

divi dzīvokļu īpašumi, kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi; 

2.3. Izklaides vieta – vieta, kurā tiek piedāvāti izklaides un atpūtas pasākumi 

(izklaidējoši priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.tml.), izņemot vietas, kurās vienīgais 

piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22:00; 

2.4. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura izdarījusi darbības, 

kādas šie Noteikumi aizliedz, vai persona, kura nav veikusi tai uzliktos pienākumus; 

2.5. Noteikumu pārkāpums – personas prettiesiska, vainojama rīcība (darbība vai 

bezdarbība), kas apdraud sabiedrisko kārtību un drošību Alsungas novada administratīvajā 

teritorijā, un par kuru šajos Noteikumos paredzēta administratīvā atbildība; 

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

īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/219419-pirotehnisko-izstradajumu-aprites-likums
https://likumi.lv/ta/id/219419-pirotehnisko-izstradajumu-aprites-likums#p17
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas 

īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās 

attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz 

uzņēmuma līguma pamata; 

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

tamlīdzīgi atkritumi; 

2.8. Tara – iesaiņojums, iepakojums vai trauks; 

2.9. Trokšņošana – persona ar savu balsi vai rīcību rada troksni, kā arī pieļauj troksni, 

ko rada trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas; 

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

galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus; 

2.11. Zaļā zona – novada administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošie 

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

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

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā. 

4. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo 

Noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt: 

4.1. Valsts policijas amatpersonas; 

4.2. Alsungas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) policijas amatpersonas. 

5. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos 

paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti: 

5.1. Pašvaldības policijas amatpersonas; 

5.2. Pašvaldības Administratīvā komisija. 

6. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko 

izdarījušas nepilngadīgas personas Alsungas novada administratīvajā teritorijā, izskata 

Pašvaldības Administratīvā komisija. 

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

8. Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības policijas 

nolikumā noteiktajā kārtībā. 

9. Pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) 

tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

II. Aizliegumi un ierobežojumi Alsungas novada administratīvajā teritorijā un atbildība par 

to neievērošanu 

10. Par sīko atkritumu izmešanu, piegružošanu, piemēslošanu, spļaušanu un dabisko vajadzību 

nokārtošanu tam neparedzētā publiskā vietā, uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un publisko ēku 

telpās, pagalmos un citur tam speciāli neparedzētās vietās,– 

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

11. Par pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpšanu,– 

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

12. Publiskās vietās, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, 

aizliegts atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai 

alkoholisko dzērienu jebkura veida vaļējā tarā, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie 

dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas. Par šajā Noteikumu punktā noteiktā aizlieguma 

neievērošanu,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz desmit naudas soda vienībām. 
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13. Par trokšņošanu, ja tā traucē apkārtējo personu mieru vai sabiedrisko kārtību, bet tā nav 

saistīta ar satiksmi vai publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar Pašvaldību, un troksnim nav 

pastāvīga trokšņa pazīmju un rakstura, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 

7.00,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz divdesmit soda 

vienībām, juridiskām personām no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām. 

14. Par ubagošanu,– 

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

15. Par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst. 23:00 līdz plkst.07:00, izņemot 

Valsts noteiktajās svētku dienās,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz trīsdesmit soda 

vienībām, juridiskām personām no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām. 

16. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā, daudzdzīvokļu māju 

koplietošanas telpās, apstādījumos, parkos, uz atpūtas soliņiem, tai skaitā, telts vai tai līdzīgas 

konstrukcijas nakšņošanai uzstādīšanu,– 

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

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

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

svētku, atceres un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības 

prasības,– 

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

18. Par grilēšanu daudzdzīvokļu ēku balkonos un lodžijās,– 

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

19. Par visa veida atkritumu izmešanu, izgāšanu tam neparedzētās publiskās vietās, zaļajā 

zonā,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz četrdesmit soda 

vienībām, juridiskām personām no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām. 

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

nolūkam neparedzētās publiskās vietās,– 

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

21. Par apstādījumu postīšanu, ziedu plūkšanu vai izraušanu no apstādījumiem, krūmu vai to 

zaru laušanu publiskā vietā,– 

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

22. Par pārvietošanos ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, 

skrejriteņiem pa apstādījumiem publiskā vietā,– 

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

23. Par motorizēto transportlīdzekļu novietošanu publiskās vietās zaļajā zonā, apstādījumos,– 

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

24. Par motorizēto transportlīdzekļu novietošanu pie atkritumu konteineriem, kuri novietoti 

atkritumu konteineru laukumā, ja tas traucē brīvu piekļūšanu atkritumu konteineriem,– 

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

25. Par visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriāli un tam līdzīgu priekšmetu) 

novietošanu un turēšanu publiskās vietās vai ciemu zaļajā zonā, kas traucē ielu, ēku, pagalmu 

uzkopšanu vai satiksmes drošībai,– 

Īpašniekam, turētājam vai faktiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 

divām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

26. Par no ēku, būvju jumtiem nogāzto koku zaru, lapu un tiem pielīdzināmo atkritumu, sniega 

nenovākšanu no ietvēm, ielām,– 
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piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz divdesmit soda 

vienībām, juridiskām personām no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām. 

27. Par mazgabarīta atkritumu urnu neizlikšanu pie tirdzniecības vietām un sabiedriskām 

iestādēm brīvi pieejamā vietā vai to neuzturēšanu kārtībā,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz desmit soda vienībām, 

juridiskām personām no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

28. Aizliegts atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai 

neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, 

ja apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu 

(aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis 

brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas 

(būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku 

(valdītāju). Par šajā Noteikumu punktā noteiktā aizlieguma neievērošanu,– 

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

29. Par ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu neizvietošanu, ēku numerācijas norāžu 

dizaina un informācijas neatbilstību Alsungas novada domes noteikumos noteiktajām prasībām,– 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no divām līdz desmit naudas soda 

vienībām, juridiskām personām no piecām līdz divdesmit naudas soda vienībām. 

30. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju, žogu, parku un publisko vietu soliņu, 

atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. dekoratīvā apgaismojuma parkos un skvēros), 

skeitlaukuma konstrukciju, bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju, labiekārtojuma, arhitektonisko 

elementu apzīmēšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem, skrāpēšanu, griešanu, dedzināšanu, 

nosmērēšanu un aplīmēšanu,– 

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

31. Par nepilngadīgo personu, vecumā līdz 16 gadiem, atrašanos publiskās vietās nakts laikā no 

plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 bez vecāku vai citas pilngadīgas personas, kas viņu aizstāj, 

klātbūtnes,– 

personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, piemēro audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļus, vai, administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no divām 

līdz piecām naudas soda vienībām. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 

gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura 

piespiedu līdzekļus. 

 

III. Noslēguma jautājumi 

32. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc publicēšanas.. 

33. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Alsungas novada domes (turpmāk – 

Pašvaldība) 2014. gada 15. maija saistošie noteikumi Nr. 3/2014 “Alsungas novada sabiedriskās 

kārtības un administratīvās atbildības noteikumi. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 
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Paskaidrojuma raksts 

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

“Par sabiedrisko kārtību Alsungas novadā” 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

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

atbildības likums, Alsungas novada domes (turpmāk – Pašvaldība) 

2014. gada 15. maija saistošie noteikumi Nr. 3/2014 “Alsungas 

novada sabiedriskās kārtības un administratīvās atbildības 

noteikumi”, vairs neatbilst jaunā regulējuma prasībām. Līdz ar to ir 

izstrādāti jauni saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Alsungas 

novadā (turpmāk – Noteikumi). 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību 

(brīdinājums vai naudas soda vienība) par šo Noteikumu 

neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas 

Pašvaldības budžetā. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās 

atbildības likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā pārkāpuma 

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

iniciatīvas pamata, 3) uz augstākas amatpersonas rīkojuma vai citas 

iestādes ziņojuma pamata. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo noteikumu 

pārkāpšanu ir tiesīgas veikt amatpersonas no šādām valsts un 

Pašvaldības iestādēm: 1) Valsts policija, 2) Pašvaldības policija. 

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un 

piemērot Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti: 

1) Pašvaldības policijas amatpersonas un 2) Pašvaldības 

Administratīvā komisija. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma 

lietas par Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas 

personas Alsungas novada administratīvajā teritorijā, izskata 

Pašvaldības Administratīvā komisija. 

Pašvaldības Administratīvā komisija, izvērtējot administratīvā 

pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri nosūtīti 

Administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, izskata lietas 

materiālus speciālajā likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par 

konsultācijām  

Izstrādājot Noteikumus, tika izveidota darba grupa, ņemta vērā 

iepriekšējo saistošo noteikumu piemērošanas pieredze. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/266041-valmieras-pilsetas-sabiedriskas-kartibas-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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8.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Grozījumi Alsungas novada domes 2019. gada 18. 

aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā”” 

D. Kalniņa,  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13) punktu, 

Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešo un ceturto daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 

noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 

reģistrēšanu” 6. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa 

saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Alsungas novada pašvaldībā””. 
  



29 

                                                                                                                    
ALSUNGAS NOVADA 

 DOME 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#8) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā         Nr. 8 

Grozījumi Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada 

pašvaldībā” 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu, Ministru kabineta 

2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384  

"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu  

apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu 

 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2019. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada 

pašvaldībā” (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Svītrot 31. punktu. 

1.2. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā: 

“32. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 300 

naudas soda vienībām." 

1.3. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā: 

“33. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par 

saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 

Alsungas novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Alsungas 

novada domes Administratīvā komisija.” 

2. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc publicēšanas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

  

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 8 “Grozījumi 

Alsungas novada domes 2019. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par 

decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alsungas novada 

pašvaldībā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu IX 

nodaļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietā, kā arī Saistošajos noteikumos piemērojamie naudas sodi 

izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir 

tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

Alsungas novada pašvaldības policija un Alsungas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās 

funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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9.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Grozījumi Alsungas novada domes 2014. gada 28. 

augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas 

novadā”” 

D. Kalniņa,  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, Administratīvās 

atbildības likuma 2. panta trešo un ceturto daļu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija 

noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 “Grozījumi Alsungas novada domes 2014. gada 28. 

augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas 

novadā””. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#9) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā         Nr. 9 

Grozījumi Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 

“Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu 

un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9.punktu 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 

“Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā” (turpmāk - noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā: 

“19. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie normatīvajos 

aktos noteiktās atbildības”. 

1.2. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā: 

“20. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Alsungas novada pašvaldības policija. 

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Alsungas novada domes Administratīvā 

komisija.” 

1.3. Papildināt noteikumus ar 20
1
. punktu: 

“20
1
. Par noteikumu 15. un 16. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no divām līdz divdesmit astoņām 

naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no divām līdz viens simts četrdesmit 

naudas soda vienībām.” 

2. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc publicēšanas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 9 “Grozījumi 

Alsungas novada domes 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 “Ielu 

tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu VII 

nodaļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietā, kā arī Saistošajos noteikumos iekļauti piemērojamie naudas 

sodi, kas izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir 

tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

Alsungas novada pašvaldības policija un Alsungas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās 

funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums


34 

10.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 18. 

jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un 

māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Alsungas novadā”” 

D. Kalniņa,  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5) punktu un 

Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešo un ceturto daļu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 18. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju 

nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes Alsungas novadā””.  
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#10) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā         Nr. 10 

Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 

“Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku 

numurzīmes Alsungas novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 5.punktu 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2015. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 

“Par kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku 

numurzīmes Alsungas novadā” (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā: 

“24. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskajai personai līdz 10 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz 50 

naudas soda vienībām”. 

1.2. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā: 

“25. Kontroli par noteikumos noteikto prasību izpildi un administratīvā pārkāpuma 

procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai 

veic Alsungas novada pašvaldības policija.” 

1.3. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā: 

“26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Alsungas novada domes Administratīvā 

komisija.” 

2. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc publicēšanas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 10 Grozījumi 

Alsungas novada domes 2015. gada 18. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 “Par 

kārtību, kādā izvietojamas ielu, laukumu un māju nosaukumu plāksnes un ēku numurzīmes 

Alsungas novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu IV 

nodaļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietā, kā arī Saistošajos noteikumos piemērojamie naudas sodi 

izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir 

tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

Alsungas novada pašvaldības policija un Alsungas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās 

funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

  

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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11.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas 

novadā”” 

D. Kalniņa,  

Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām”  43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un 

ceturto daļu, Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 “Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtība” 11. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266 

“Labturības prasības mājas (istabas)dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 

publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai” 13. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 

17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas 

novadā”’. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#11) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā         Nr. 11 

Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 

7/2015 “Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta pirmās daļas 10.punktu 

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo un ceturto daļu, 

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 

“Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11. punktu, 

Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266  

“Labturības prasības mājas (istabas)dzīvnieku turēšanai,  

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,  

kā arī suņu apmācībai” 13. punktu 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2015 

“Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā” (turpmāk - noteikumi) šādus 

grozījumus: 

1.1. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā: 

“15. Par noteikumu 8. un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecdesmit naudas soda vienībām, 

bet juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no četrām līdz 

sešdesmit naudas soda vienībām”. 

1.2. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā: 

“16. Par apzinātu suņa uzkūdīšanu, nolūkā izraisīt sunim agresiju, mājas dzīvnieka 

īpašniekam, turētājam vai citai personai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

astoņdesmit naudas soda vienībām.” 

1.3. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā: 

“17. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Alsungas novada pašvaldības policija. 

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Alsungas novada domes Administratīvā 

komisija.” 

2. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc publicēšanas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 
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Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi 

Alsungas novada domes 2015. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7/2015 

“Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošo noteikumu VI 

nodaļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā 

pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma 

lietā, kā arī Saistošajos noteikumos piemērojamie naudas sodi 

izteikti naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir 

tiesīgas Alsungas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

Alsungas novada pašvaldības policija un Alsungas novada domes 

Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās 

funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās 

atbildības likuma normām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/309524-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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12.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Grozījumi Alsungas novada domes 2011. gada 27. 

oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi 

Alsungas novada administratīvajā teritorijā”” 

D. Kalniņa,  

Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma 2. panta trešo un ceturto daļu, likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 

pirmās daļas 3. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 “Grozījumi Alsungas novada domes 2011. gada 

27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā”’. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#12) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā         Nr. 12 

 

Grozījumi Alsungas novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

5/2011 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alsungas novada administratīvajā 

teritorijā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43.panta pirmās daļas 13.punktu un  

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  

8. panta pirmās daļas 3. punktu 

1. Izdarīt Alsungas novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 

“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alsungas novada administratīvajā teritorijā” (turpmāk - 

noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 13.1. punktu šādā redakcijā: 

“15. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem, par kuriem atbildība nav paredzēta 

Atkritumu apsaimniekošanas likumā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām 

personām no divām līdz astoņdesmit naudas soda vienībām, juridiskām personām no 

divām līdz divsimt vienībām”. 

1.2. Svītrot noteikumu 13.2., 13.6., 13.7., 13.8., 13.9. punktus. 

2. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā “Alsungas ziņas” un stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc publicēšanas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Alsungas novada domes 2020. gada 20. augusta saistošo noteikumu Nr. 12 Grozījumi 

Alsungas novada domes 2011. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 5/2011 

“Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alsungas novada administratīvajā teritorijā”” 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam un Atkritumu 

apsaimniekošanas likumam, novēršot dublēšanos, kā arī 

Saistošajos noteikumos piemērojamie naudas sodi izteikti naudas 

soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi 

neietekmē. 

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās 

procedūras pēc būtības. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav veiktas. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

  

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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13.# 

Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā 

D. Kalniņa, S. Kreičmane  

Alsungas novada domē ir iesniegts SIA “Zvirgzdu ezers”, reģ. nr. 41203018190, izstrādāts 

nolikums par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība” 7.punktu, Organizētājs, ievērojot šo noteikumu 5. punktu un IV nodaļu, izstrādā attiecīgo 

ūdeņu licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību nolikumu (turpmāk – 

nolikums). 

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā saskaņots ar: 

1. Zemkopības ministriju (2020. gada 16.jūlija vēstule Nr. 4.1-3/1318/2020 par "Nolikuma 

par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā" saskaņošanu, valsts sekretāre D. Lucaua); 

2. Valsts zinātnisko institūtu "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 

institūts "BIOR"" (2020 gada 10.jūlijs vēstule Nr. Nr30-3/976-e  " Par licencētās 

makšķerēšanas nolikuma saskaņošanu, Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs 

D.Ustups); 

3. Valsts vides dienestu (2020. gada 7.jūlija vēstule Nr.2.4/1204/LI/2020 Par "Nolikuma par 

licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā" saskaņošanu saskaņošanu", direktors R.Pečulis). 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Zvejniecības 

likuma 10.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 

“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktu, Finanšu un 

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

13.08.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 13 “Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā”. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

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

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

 

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2020. gada 20.augusta sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 17#13) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 20.augustā         Nr. 13 

 

Par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā 

 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 

10. panta piekto daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Alsungas 

novada administratīvajā teritorijā esošajā Zvirgzdu ezerā. 

2. Licencētā makšķerēšana Zvirgzdu ezerā tiek organizēta saskaņā ar SIA „Zvirgzdu ezers” 

izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu par licencēto makšķerēšanu 

Zvirgzdu ezerā (pielikumā). 

3. Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2029. gada 31. decembrim. 

 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

  

https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums#p10
https://likumi.lv/ta/id/311780#piel0
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Pielikums 

Alsungas novada domes 

2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 13 

 

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1 Zvirgzdu ezers atrodas Alsungas un Kuldīgas novada teritorijā. Tā platība ir 75 ha, no 
kuriem 54.9 ha atrodas Alsungas novadā un 21.9 ha Kuldīgas novada, Gudenieku pagastā. 

1.2.    Saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu Zvirgzdu ezers ir publiska ūdenstilpne. 
1.3.  Zvirgzdu ezers licencētās makšķerēšanas organizēšanai ir iznomāts SIA „Zvirgzdu ezers” 
saskaņā ar 2019.gada 30.decembra „Ūdenstilpes nomas līgumu” Nr.30.12.2019., kas noslēgts 
starp Alsungas novada domi un SIA „Zvirgzdu ezers” (Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā 
atrodošos Zvirgzdu ezera daļu Kuldīgas novada dome ir pilnvarojusi Alsungas novada domi 
iznomāt ar 2011.gada 25.augusta lēmumu Nr. 10).    
1.4. Licencētā makšķerēšana Zvirgzdu ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" un "Zvirgzdu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem", kurus apstiprinājis 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, ar nolūku uzlabot 

zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā 

piekrastes antropogēno slodzi.  
1.5. Licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā organizē Alsungas novada pašvaldības pilnvarots   
Zvirgzdu ezera nomnieks SIA „Zvirgzdu ezers” (reģistrācijas Nr. 41203018190), adrese: 
„Ezermaļi” Alsungas novads, LV-3306, tālr. 29122870, zvirgzduezers@gmail.com noteikumiem 

nr. 800. “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar  šādiem papildus 
nosacījumiem: 

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 
 
  2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Zvirgzdu ezera platībā.  
  2.2. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra 

2.2.1.  Laikā no 1.maija līdz 31. maijam atļauts makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas 
organizētāja izīrētām laivām;  

2.2.3.  Zvirgzdu ezerā vēžošana un zemūdens medības nav atļautas. 

 

3. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm 

 

3.1.  Licences veids Cena 

3.1.1.  ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) 

vienas dienas licence; (skat. 2.pielikumu). 
Eur 2.00; 

3.1.2. atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. 

novembrim) vienas dienas licence, izņemot makšķerēšanu 

no laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam; ; (skat. 

3.pielikumu). 

Eur 3.00; 

3.1.3. vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas no 1. 

maija līdz 31. maijam; ; (skat. 4.pielikumu). 

 

Eur 6.00; 

3.1.4. Atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. 

novembrim) licence 2 mēnešiem, izņemot makšķerēšanai 

no laivas no 1. maija līdz 31. maijam; (skat. 5.pielikumu). 

Eur 12.00; 

mailto:zvirgzduezers@gmail.com
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3.1.5. Vienas dienas bezmaksas licence, izņemot 
makšķerēšanu no laivas periodā no 1. maija līdz 31. 
maijam; (skat. 6.pielikumu). 

bezmaksas 

3.1.6. gada bezmaksas licence, izņemot makšķerēšanai no 
laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam; (skat. 
7.pielikumu). 

 

bezmaksas 

 
3.2. Licenču derīguma termiņi:  

3.2.1. ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas licence - derīga vienu 
diennakti ledus periodā, (skat. 1.1. pielikumā);  

3.2.2. atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas dienas licence– derīga 
vienu diennakti, izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam 
(skat. 1.2. pielikumā);  

3.2.3. vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas no 1. maija līdz 31. maijam - derīga 
vienu diennakti makšķerēšanai no laivas maija mēnesī (skat. 1.3. pielikumā);  

3.2.4. Atklātā ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) licence 2 mēnešiem – derīga 2 
mēnešus no pārdošanas dienas, kas ir ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms ledus sezonas 
sākuma, izņemot makšķerēšanai no laivas no 1. maija līdz 31. maijam (skat. 1.4. 
pielikumā); 

3.2.5. Vienas dienas bezmaksas licence - derīga vienu diennakti, izņemot makšķerēšanu no 
laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam (skat. 1.5. pielikumā); 

3.2.6. gada bezmaksas licence – derīga visu kalendāro gadu, izņemot makšķerēšanai no 
laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam (apsaimniekotājiem) (skat. 1.6. 
pielikumā); 

3.3. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.  
 
 

4. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm 
 
4.1. Gada bezmaksas licences paredzēta: Zvirgzdu ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem.  
4.2.  Vienas dienas bezmaksas licence paredzēta:  

4.2.1. Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam; 

4.2.2. Personām, kas vecākas par 65 gadiem; 

4.2.3. Personām ar invaliditāti; 

4.2.4. Politiski represētām personām; 
 

5.Makšķerēšanas licences saturs un noformējums 
 
5.1. Licence (2., 3., 4., 5., 6., 7. pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts: 

5.1.1. licences nosaukums (veids); 

5.1.2. licences numurs; 

5.1.3. licences derīguma laiks;  
5.1.4. licences cena; 

5.1.5. makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts;  
5.1.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts; 

5.1.7.   makšķerēšanas vieta; 

5.1.8.   makšķerēšanas organizētājs.  
5.2. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 

nolikumu.  
5.3.Visas licences tiek numurētas un reģistrētas licenču uzskaites žurnālā. 
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6. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība 

 

6.1. Licenču izplatīšanu veic Alsungas novada „Ezermaļos”, tālr. 29122870, e-pasts 

zvirgzduezers@gmail.com un Alsungas novada „Ķīšos” tālr. 29244221, katru dienu no plkst. 8
00

-

20
00

. 

 

7. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences 
 
7.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo 

pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda 
dotācijas ieņēmumu veidošanai. 

7.2. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un to izmanto 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju vai vēžu krājumu pavairošanai un 

saglabāšanai, saskaņojot ar Alsungas novada pašvaldību  un licencētās makšķerēšanas 
organizētāju, tiek izmantoti Zvirgzdu ezera vides un zivju resursu aizsardzības, zivju 

krājumu pavairošanas un licencētās makšķerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai. 
 

8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

 

8.1. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā uzskaites formā (8. 

pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām sugām (limitētās sugas arī gabalos), 

vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. Ar loma uzskaites datiem 

aizpildītā licence 10 dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām jānodod vai jānosūta licencētās 

makšķerēšanas organizētājam (SIA „Zvirgzdu ezers”, „Ezermaļi”, Alsunga, Alsungas novads, 

LV-3306) nedēļas laikā pēc tās derīguma termiņa beigām.  

8.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības kārtējā un nākamajā gadā neizsniegt 

licences tiem makšķerniekiem, kuri nepilda šī nolikuma 8.1. punkta prasības.  
8.3. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšķerēšanas 

organizētājs nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam 
„BIOR”. 

 
9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi 

 
9.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:  

9.1.2. Sadarbībā ar Alsungas novada pašvaldību, sniegt informāciju laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” un laikrakstā „Kurzemnieks” par licencētās makšķerēšanas ieviešanu 
Zvirgzdu ezerā, un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Zvirgzdu ezera 
piekrastē;  

9.1.3. Nodrošināt makšķerēšanas realizāciju ezerā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana;  
9.1.4. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām.  
9.1.5. Nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 

7. punktā noteiktajām prasībām;  
9.1.6. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu 

par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu - 
attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju 

fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot 

makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi 
līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu;  
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9.1.7. Papildināt zivju krājumus saskaņā ar 2019. gadā Alsungas novada domē 

apstiprinātajiem „Zvirgzdu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” un 

2019. gada 19.decembra ūdenstilpes nomas līguma prasībām;  
9.1.8.Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru 

gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem 

pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un 

uzturēšanā;  
9.1.9. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 8. punktam; 

9.1.10. Iepazīstināt makšķerniekus ar Zvirgzdu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu;  
9.1.11. Veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu.  

9.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus maksas 
pakalpojumus, kas nav ietverti licences cenā:  

9.2.1. Izīrē laivas; 

9.2.2. Sniedz konsultācijas par makšķerēšanas vietām. 

10. Zvirgzdu ezera apsaimniekošanas plāns 

 

SIA “Zvirgzdu ezers” pamatnostādne ir ilgtspējīga un nenoplicinoša ūdenskrātuves 

apsaimniekošana, kurā ietilpst: 

- Amatierzveja, makšķerēšana: 

1. Saņemot Alsungas un Kuldīgas novadu pašvaldību pilnvarojumu turpināt licencēto 

makšķerēšanu speciāli tam norādītās vietās. 

2. Izstrādāt licencētās makšķerēšanas noteikumus atbilstoši LR MK noteikumiem. 

3. Aizliegt Zvirgzdu ezerā zemūdens medības. 

4. Veikt regulāru zivju krājumu papildināšanu saskaņā ar Zvirgzdu ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumiem makšķernieku vajadzību apmierināšanai. 

5. Saskaņojot ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides instūtu BIOR, apsvērt 

iespēju ielaist ezerā varavīksnes foreles un zušus. 

6. Kā sadarbības partnerus piesaistīt pie ezera pieguļošās zemnieku saimniecības, veidot 

servisa pakalpojuma bāzi makšķerniekiem (laivu nomu, atpūtas vietas, informāciju u.c.) 

7. Izmantojot ES strukturālos fondus, izstrādāt projektus ezera piesārņojuma, kurš rodas no 

tuvumā esošās zemnieku saimniecību lauksaimnieciskās darbības, samazināšanai. 

- Zvirgzdu ezera aizsardzība 

 SIA “Zvirgzdu ezers” uzņemas atbildību par ūdenstilpnes aizsardzību. 

 Aktīvi sadarboties ar Reģionālo vides pārvaldi, policiju un Zemessardzi. 

 Nomniekiem iegūt sabiedriskā inspektora statusu. 

 Raudzīties, lai tiktu ievērota 10 m tauvas josla visā ezera perimetrā. 
 Aizliegt pārvietoties ezerā ar ūdens motocikliem un motorlaivām (izņemot valsts 

inspektorus un ezeram pieguļošo zemju īpašniekus). 
11. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole 

 
11.1. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta Liepājas 

reģionālās vides pārvaldes valsts vides inspektori. 
11.2. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās sabiedriskie vides inspektori, 

pašvaldības pilnvarotas amatpersonas, policija, zemessardze, kā arī licencētās 
makšķerēšanas organizētājs. 

 
12. Spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums 
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12.1. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā pēc tā saskaņošanas šī nolikuma   
saskaņojuma lapā norādītajās institūcijās un apstiprināšanas ar Alsungas novada pašvaldības 
un Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā;  

12.2.  Nolikums ir spēkā desmit gadus kopš tā spēkā stāšanās brīža. 

13. Nolikuma pielikumi 

 

13.1  Saskaņojumu lapa nolikumam par licencēto makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā (1.pielikums) 

13.2. Licenču paraugi uz 6 lpp (2., 3., 4., 5., 6., 7. pielikums); 

13.3. Loma uzskaites forma (8.pielikums); 

13.4. Licencētās makšķerēšanas vieta – Zvirgzdu  ezers (9.pielikums); 

 

 
 
SIA “Zvirgzdu ezers” priekšsēdētāja ______________________________________A.Ķikure 
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1. Pielikums  

Licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

Saskaņojuma lapa licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

 

Saskaņots: 

 

 

1. Alsungas novada pašvaldība 

 

_______________________    2020.gada__________________ 

 

2. Kuldīgas novada pašvaldība 

 

_______________________    2020.gada__________________ 

 

 

3. Valsts zinātniskais institūts  

“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR” 

 

 

_______________________    2020.gada___________________ 

 

4. Valsts vides dienests 

 

_______________________    2020.gada___________________ 
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2. Pielikums  
Ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas licence 

 

 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas 

licence 

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

 

Nr. 00000. 

Cena 2.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Ledus sezonas (no 1.decembra līdz 1.martam) vienas dienas 

licence 

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

 

Nr. 00000. 

Cena 2.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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3. Pielikums 

Atklātās ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas dienas licence 

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas 

dienas licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 3.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   

 

 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 2.marta līdz 30. novembrim) vienas 

dienas licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 3.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   

 
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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4. Pielikums  

Vienas dienas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā no laivas no 1.maija līdz 31.maijam 

 

 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

no laivas no 

1.maija līdz 31.maijam 

Nr. 00000. 

Cena 6.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

no laivas no 

1.maija līdz 31.maijam 

Nr. 00000. 

Cena 6.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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5. Pielikums 

Atklātās ūdens sezonas divu mēnešu licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam) 

 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 02.03 līdz 30.11.) divu mēnešu licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 12.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Atklātās ūdens sezonas (no 02.03 līdz 30.11.) divu mēnešu licence  

makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

Cena 12.00 Eur 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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6. Pielikums  
Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam) 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā 

(izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
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7. Pielikums  

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā, apsaimniekotājiem   

 (izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam) 

  

 
SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā, 

 (izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 

 

 

SIA “Zvirgzdu ezers”, Reģ.Nr.41203018190 

“Ezermaļi”, Alsungas nov., LV-3306 

 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Zvirgzdu ezerā, 

 (izņemot makšķerēšanu no laivas periodā no 

1.maija līdz 31.maijam) 

 

Nr. 00000. 

 

 
Licence izsniegta______________________________ 

Vārds Uzvārds 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies un 

licenci saņēmu:_____________________________ 
Vārds Uzvārds 

Licence derīga________________________________   
 

Licences izsniedzējs____________________________ 
Vārds Uzvārds 

 

Licences izsniegšanas datums_____________________ 
 



58 

8. Pielikums  

Licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

 

Loma uzskaites forma 

 

Datums Zivju suga Svars 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Licence ar aizpildītu loma uzskaiti 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām 

jānodod vai jānosūta pa pastu licences izsniedzējam (SIA „Zvirgzdu ezers”, „Ezermaļi”, 

Alsunga, Alsungas novads,  LV-3306) 

Makšķernieka paraksts 

 
Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22.decembra noteikumiem nr. 

800. “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildus nosacījumiem: 

- laikā no 1.maija līdz 31. maijam atļauts makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas organizētāja 

izīrētām laivām; 

- Zvirgzdu ezerā vēžošanas un zemūdens medību rīku izmantošana  nav atļauta. 

UZMANĪBU! Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības kārtējā un nākamajā gadā 

neizsniegt licences tiem makšķerniekiem, kuri nepilda šī nolikuma 8.1. un 8.2. punkta prasības 

(neiesniedz datus par noķerto lomu 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām). 
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9.Pielikums  

Licencētās makšķerēšanas nolikumam Zvirgzdu ezerā 

 

Licencētās makšķerēšanas vieta – Zvirgzdu  ezers 

 

  

ĶĪŠI 

Licenču tirdzniecība : 

Anita Raģele 

T - 29244221 

 

 
EZERMAĻI 

Licenču tirdzniecība : 

Aiga Ķikure 

T - 29122870 
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Paskaidrojuma raksts 

Alsungas novada  2020. gada 20.augusta  saistošajiem noteikumiem Nr. 13 “Par licencēto 

makšķerēšanu Zvirgzdu ezerā” 

Paskaidrojuma raksta detaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem 

Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" ir izstrādāts un saskaņots jauns nolikums par licencēto 

makšķerēšanu (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi ietver makšķerēšanas 

nosacījumus, licenču saturu, veidus un samaksu par tām, makšķernieku un 

organizētāja tiesības un atbildību u.c. jautājumus. 

2. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Licencētā makšķerēšana ieviesta un turpinās regulēt ierobežotu vērtīgu 

zivju (termins Zvejniecības likuma izpratnē) un makšķernieku skaitu, lai 

samazinātu ietekmi uz zivju krājumiem.  

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 

22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību kārtība" 5.2. apakšpunktu. Minēto Ministru kabineta 

noteikumu 3. punkts noteic, ka licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai 

zemūdens medības Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos, 

publiskos ezeros un upēs, kā arī ezeros un upēs, kurās zvejas tiesības 

pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

atrodas attiecīgie ūdeņi. Alsungas novada  administratīvajā teritorijā 

Zvirgzdu ezerā valdītājs saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 15. 

panta otro daļu ir Alsungas novada dome. 

Licencēto makšķerēšanu minētajā teritorijā, pamatojoties uz Alsungas 

novada domes 2019. gada 19.decembra lēmumu Nr. 16 "Par Zvirgzdu 

ezera nomu" un 2019. gada 30.decembra ūdenstilpnes nomas līgumu 

Nr.30.12.2019, organizē SIA “Zvirgzdu ezer”" (turpmāk – Organizētājs). 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 

"Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" 13. punktam Alsungas novada dome ir atbildīga par nolikuma 

ieviešanu atbilstoši šiem Noteikumiem, bet Organizētājs atbild par 

Noteikumos ietverto prasību izpildi. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Noteikumu ieviešana nerada izmaiņas pašvaldības budžetā. To īstenošana 

veicina zivju resursu saudzīgu izmantošanu un licencētās makšķerēšanas 

vietas sakoptību un kontroli. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 

"Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

kārtība" 8. punktam Organizētājs nodrošina licenču pieejamību, reizi 

https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums#p15
https://likumi.lv/ta/id/270317-zemes-parvaldibas-likums#p15
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#p13
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#p8
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pusgadā uzskaita pārdotās un izsniegtās licences, kā arī nodrošina no 

licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali saskaņā ar Ministru 

kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 8.5. apakšpunktu. 

Visi licenču īpašnieki ir reģistrēti licenču iegādes vietās licencētās 

makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei. 

6. Informācija par 

konsultācijām 

Konsultācijas notika ar Zemkopības ministrijas, Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR", Valsts vides 

dienesta atbildīgajām personām. 

 

Alsungas novada domes priekšsēdētāja vietnieks    G. Rozentāls 

 

 

  

https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba
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14.# 

Par izglītības procesa norisi Alsungas novada izglītības iestādēs no 2020. gada 1. septembra 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa  

Pamatojoties uz 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1. punktu,  

 

Dome nolemj: 

1. Noteikt, ka ar 2020. gada 1. septembri mācību process Alsungas novada izglītības iestādēs 

tiek īstenots klātienē, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās 

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Izglītības un zinātnes 

ministrijas  izstrādātos ieteikumus “Ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu 

īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un ņemot vērā Valsts izglītības 

satura centra ieteikumus “Vadlīnijas klātienes, kombinētu un attālinātu mācību īstenošanai. 

Metodiskie ieteikumi vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm COVID-19 izplatības 

laikā”. 

2. Noteikt, ka mācības notiek attālināti, ja izglītības iestādē konstatēta inficēšanās vai 

saslimstība ar COVID-19, Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis ierobežojumus 

vai valstī/pašvaldībā noteikti obligāti pretepidēmijas pasākumi. 

3. Uzdot Alsungas novada izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt iespēju izglītojamiem, 

kuriem noteikta pašizolēšanās, mācību saturu apgūt attālināti. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks ________________________________ G. Rozentāls 

 

     

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 

 


