
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 16. aprīlī                                                          Nr. 9 

Darba kārtībā: 

1. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu Alsungā. 

2. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu. 

3. Par dalītā lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

62420040207. 

4. Par izmaiņu izdarīšanu Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

sastāvā un grozījumu izdarīšana komisijas nolikumā. 

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

rezultātiem. 

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

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

8. Par pārtikas paku piešķiršanu valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā. 

9. Par Alsungas novada bāriņtiesas darba nepārtrauktības nodrošināšanu valstī izsludinātās 

ārkārtas situācijas laikā. 

10. Par Alsungas vidusskolas attīstību. 

11. Par nekustamā īpašuma “Tīreļi” zemes gabalu atdalīšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma “Jaunspundiņi” zemes gabala atdalīšanu. 

 

 

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

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Andris 

Kaminskis, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Inga Bredovska. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste 

Santa Kreičmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 

  

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


1.# 

Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu Alsungā 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma “Bālgaļi”, (īpašuma adrese “Andiņi”), Alsungas 

novads, īpašnieces [..], personas kods [..], 31.01.2020. iesniegumu par deklarētās dzīves vietas 

anulēšanu [..], personas kods [..]un [..], personas kods [..], jo zudis tiesiskais pamatojums, kā arī 

faktiski nedzīvo, Alsungas novada domes nosūtījusi vēstuli [..], personas kods [..], un [..], 

personas kods [..], ar uzaicinājumu ierasties novada pašvaldībā, lai sniegtu informāciju par 

deklarācijas faktu. 

1. Alsungas novada dome izskatīja [..], personas kods [..] iesniegumu 31.01.2020. par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nekustamajā īpašuma “Andiņi”, Alsungas novads 

nedzīvojošām personām [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..], kurām īpašumā 

nav tiesiska pamatam dzīvot.  

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

2.1. Uz zemes nekustamā īpašuma “Balgāļi”, Alsungas novads, zemes gabala ar 

kadastra apzīmējumu 62420020064, atrodas dzīvojām māja “Andiņi”, Alsungas 

novads; īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto nekustamo īpašumu 

Zemesgrāmatu nodaļā, zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 150, kadastra Nr. 

62420020064, lēmuma datums 06.04.1998. 

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

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta 

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

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

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

2.3. Pēc pašvaldības rīcībā esošas informācijas, [..], personas kods [..], un [..], personas 

kods [..], minētajā īpašumā nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu 

deklarētajā adresē sastapt nevar.  

2.4. [..], personas kods [..], deklarēta dzīvesvieta “Andiņi”, Alsungas novads, no 2000. 

gada 26.septembra un [..], personas kods [..], deklarēta dzīvesvieta “Andiņi”, 

Alsungas novads, no 1997. gada 3. februāra. 

2.5. [..] un [..] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2020. gada 

6.aprīļa pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu, nav veicis. 

2.6. 2020. gada 10.februārī Alsungas novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli [..] 

(Reģ. Nr. 2.1.13/36) un [..] (Reģ. Nr. 2.1.13/37) par jautājuma noskaidrošanu 

sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu pēc faktiskās dzīvesvietas. 

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

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

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

ka [..] un [..] būtu deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā 

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

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

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:  

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

viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 

ziņas;  

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

2003.gada 6. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

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



pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par deklarētās 

dzīvesvietas anulēšanu”.  

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. pantu: „Administratīvo aktu var apstrīdēt 

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

administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, viena gada laikā 

no tā spēkā stāšanās dienas”. 

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanās likuma 3. panta pirmo daļu, 4. pantu, 12. 

panta pirmo daļu, 2003.gada 6. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 “Kārtība, kādā 

anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu” 2. punktu, Administratīvā procesa likuma 79. pantu, 

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

komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Anulēt deklarēto dzīvesvietu: 

1.1 [..], personas kods [..], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība 

personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā 

adresē.  

1.2 Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

1.3 Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt [..], personas kods [..], un Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Kuldīgas nodaļai.  

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

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

 

2. Anulēt deklarēto dzīvesvietu: 

2.1. [..], personas kods [..], jo minētā persona deklarētajā dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība 

personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un nav tiesisks pamats dzīvot deklarētajā 

adresē.  

2.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

2.3. Lēmumu par deklarēto dzīvesvietu nosūtīt [..], personas kods [..], un Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes Kuldīgas nodaļai.  

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

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

 

 

2.# 

Par nomas maksas atlaides piešķiršanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē 09.04.2020. saņemts IK “KAD PLUS” iesniegums ar lūgumu 

piešķirt telpu nomas maksas atlaidi 35,6% apmērā sakarā ar ieņēmumu samazināšanos valstī 

noteiktās ārkārtas situācijas dēļ. Iesniegumā norādīti dati, kas apliecina ieņēmumu no 

saimnieciskās darbības samazinājumu 2020. gada martā par 35,6 %, salīdzinot ar 2019. gada 



martu. Veikta datu pārbaude Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Maksātnespējas reģistrā – 

ziņas par maksātnespējas procesu nav atrastas. Veikta datu pārbaude Valsts ieņēmumu dienesta 

Nodokļu parādnieku reģistrā – izgūta izziņa, ka nodokļu maksātājam nav VID administrēto 

nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro. Saņemta izziņa no Alsungas novada 

domes Finanšu nodaļas, ka nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas 

maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi. 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13. pantu, Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa 

noteikumu Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 

kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar 

Covid-19 izplatību” 3. un 4.2. punktu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Noteikt IK “KAD PLUS” nomas maksas samazinājumu 35,6% apmērā no 20.04.2014. 

gada līgumā Nr. 6 noteiktās telpu nomas maksas, sākot no 2020. gada 12. marta, bet ne ilgāk kā 

līdz dienai, kad spēku zaudē likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un 

pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”. 

 

3.# 

Par dalītā lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

62420040207 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē 18.03.2020. saņemta Valsts zemes dienesta 17.03.2020. vēstule 

Nr. 9-01/908989-2/1 par nekustamā lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

62420040207 un zemes vienību daļām ar kadastra apzīmējumiem 62420040013801 un 

62420040013802. 

Saskaņā ar  Ministra kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

maiņas kārtība” 7.punktu “zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu 

zemes vienības lietošanas mērķi. Ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no 

zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai.” 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 17.03.2020. vēstule Nr. 9-01/908989-2/1, Ministra 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktu, 

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

komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 



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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6242 004 0207 dalīto lietošanas mērķi: 

1) 1.27 ha noteikt lietošanas mērķi lauksaimniecība (kods 0101). 

2) 0.03 ha noteikt lietošanas mērķi ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

 

4.# 

Par izmaiņu izdarīšanu Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

sastāvā un grozījumu izdarīšana komisijas nolikumā 

D. Kalniņa 

 Izskatot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Kurzemes raģiona brigādes 

komandiera V. Benta 25.03.2020. e-pastu (reģ. Nr.KNP/2.13./20/824), Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta, Kurzemes reģiona brigādes Kuldīgas daļas inspektora R. R. Gūtšmita 

18.03.2020. iesniegumu (reģ. Nr. KNP/2.13./20/756) un Zemessardzes 45. KNB Štāba un 

apgādes rotas komandiera M. Jansona 25.03.2020 iesniegumu (reģ. Nr. KNP/2.13./20/812), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 18. punktu, 21. panta pirmās daļas 24. 

punktu un 61. pantu, Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās 

daļas 2. apakšpunktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atbrīvot no Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 

vietnieka amata pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva Aleksandru 

Štefaņuku, VUGD Kuldīgas daļas komandieri. 

2. Izslēgt no Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas Ginteru Ošu 

Zemessardzes 45. kājnieku bataljona komandieri. 

3. Ievēlēt par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētāja 

vietnieku Mārci Niperu, VUGD Kuldīgas daļas komandiera p.i. 

4. Ievēlēt par Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļiem 

VUGD Kuldīgas daļas inspektoru Rio Robertu Gūtšmitu un Zemessardzes 45. kājnieku 

bataljona ŠAR komandieri Mareku Jansonu. 



5. Apstiprināt grozījumus ar Alsungas novada domes 20.06.2019. lēmumu apstiprinātajā 

Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā, kas saistīti ar 

izmaiņām komisijas personālsastāvā, izsakot nolikumu jaunā redakcijā. 

  



SASKAŅOTS 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

2019.gada 17.maija  

vēstuli Nr.22-1.22/685 

APSTIPRINĀTS 

          ar Kuldīgas novada domes  

          2019.gada 25. jūlija  

          lēmumu (prot. Nr.10,p.35.) 

 

 
APSTIPRINĀTS 

           ar Skrundas novada domes  

          2019.gada 25. jūlija  

           lēmumu (prot. Nr. 9,16. §) 

 APSTIPRINĀTS 

           ar Alsungas novada domes  

          2019. gada 20. jūnija  

           lēmumu (prot. Nr. 9, p.19,#) 

 APSTIPRINĀTS 

                      ar Alsungas novada domes  

          2020. gada 16. aprīļa  

           lēmumu Nr. 9#4 

 

Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības KOMISIJAS NOLIKUMS 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Alsungas novada domes 16.04.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9#4)) 

  
I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS 

 

Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) 

sastāvs: 

1. Komisijas priekšsēdētājs – Inga Bērziņa (Kuldīgas novads); 

2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pilda 

komisijas priekšsēdētāja pienākumus – Loreta Robežniece - (Skrundas novads); 

3. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Daiga Kalniņa (Alsungas novads); 

4. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Mārcis Nipers (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests); 

5. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Hilārijs Lazda (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests); 

6. Komisijas loceklis –Rio Roberts Gūtšmits (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); 

7. Komisijas loceklis – Guntis Putniņš (Skrundas novada pašvaldība); 

8. Komisijas loceklis – Mareks Jansons (Zemessardzes 45. kājnieku bataljona ŠAR 

komandieris); 

9. Komisijas loceklis – Agris Rozenfelds (SIA Kuldīgas slimnīca); 

10. Komisijas loceklis – Normunds Aleckis (Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 

Kuldīgas iecirkņa priekšnieks.); 

11. Komisijas loceklis – Indulis Sarma (Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes 

virsmežniecības virsmežzinis); 

12. Komisijas loceklis – Rolands Agafonovs (ST Ventspils nodaļas vadītājs); 

13. Komisijas loceklis – Dzintars Pakalns (Kuldīgas novada pašvaldības policija); 

 

 

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI 

 



14. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos 

kuros attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu 

vadītājs; 

15. Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar 

attiecīgās institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu 

pārvaldīšanas koordinēšanu vai civilo aizsardzību; 

16. Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 

17. Sniegt priekšlikumus sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izstrādei, 

papildināšanai vai precizēšanai; 

18. Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā 

arī par situāciju katastrofas vietā; 

19. Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 

20. Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām 

valsts materiālajām rezervēm; 

21. Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku 

likvidēšanas darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 

22. Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga 

civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 

 

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS 

 

23.  Ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu 

amatpersonas un speciālistus; 

24.  Pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā. 

 

  



IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuldīgas sadarbības teritorijas 
sadarbības civilās aizsardzības 
komisijas sekretāre Eva Ešenvalde 
Mob.29579618 
eva.esenvalde@kuldiga.lv  

Skrundas novada Domes 
priekšsēdētāja 
Loreta Robežniece 
Mob. 29258469 
loreta.robezniece@skrunda.lv  
 

VUGD KRB Kuldīgas daļas 
komandiera p.i. 
Mārcis Nipers 
Mob. 27403573 
marcis.nipers@vugd.gov.lv   
 

SIA Kuldīgas slimnīca 
Agris Rozenfelds 
Mob. 22043954 
agris.rozenfelds@kuldiga.lv 
 

ST Ventspils nodaļas vadītājs 
Rolands Agafonovs 
Mob.26510605 
ronalds.agafonovs@sadalestikls.lv  
 

Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecības 
virsmežzinis Indulis Sarma 
Mob. 29286049 
indulis.sarma@dienvidkurzeme.vm
d.gov.lv  
 

Alsungas novada Domes 
priekšsēdētāja 
Daiga Kalniņa 
 Mob. 29478628 
daiga.kalnina@alsunga.lv 
 

Skrundas novada Domes 
izpilddirektors 
Guntis Putniņš 

Mob. 29555335 

izpilddirektors@skrunda.lv 
 
Zemessardzes 45. kājnieku 
bataljona ŠAR komandieris  
Mareks Jansons 
Mob. 26335710 
mareks.jansons2@mil.lv   
 
Valsts policijas Kurzemes reģiona 
pārvaldes Kuldīgas iecirkņa prks. 
Normunds Aleckis 
Mob. 26773156 
normunds.aleckis@kurzeme.vp.go
v.lv 
 Kuldīgas pašvaldības policijas 
vecākais inspektors 
Dzintars Pakalns 
Mob.27020937 
dzintars.pakalns@kuldiga.lv 
 

Komisijas priekšsēdētājs pieņem 
lēmumu par komisijas apziņošanu 
Inga Bērziņa 
Mob.29185288 
inga@kuldiga.lv  

 

 

VUGD KRB Kuldīgas daļas Alsungas  
posteņa komandieris 
Hilārijs Lazda 
Mob. 27090223        

hilarijs.lazda@vugd.gov.lv    
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!!! Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta vismaz 

divas reizes gadā 

!!! Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu 

apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu 

komisijas pulcēšanās vieta ir:  

Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads 

Ziņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu 

nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz 

tālr.nr. 29579618   norādot vārdu un uzvārdu” 

 

“Tiek organizēta Kuldīgas sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas sēde 2019.gada 

1.janvārī, plkst.14:00, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Sēžu 

zālē. Lūdzu nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos 

vai arī informāciju par neierašanos uz tālr.nr. 

29579618  norādot vārdu un uzvārdu” 



5.# 

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

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz: 

- Konkursa nolikumu Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai “Mēs Alsungai!” 

projektiem, Alsungas novadā apstiprināts ar Alsungas novada domes 2020. gada 16. 

janvāra sēdes protokollēmumu Nr. 2#6), 

- 2020. gada 7. aprīļa projektu konkursa “Mēs Alsungai!” projektu konkursa izvērtēšanas 

komisijas lēmumu,  

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

apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Andris 

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

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

Dome nolemj: 

Piešķirt finansējumu 2020. gadā konkursā “Mēs Alsungai!” iesniegtajiem projektiem: 

1. Projektam “Mobilās tualetes uzstādīšana bērnu un senioru aktīvās atpūtas parkā”, 

grupas vadītāja Ronalds Veiss, 423,50 eiro; 

2. Projektam “Skola – visforšākā vieta mācībām” darba grupa Viedā ciema rīcības grupa, 

grupas vadītāja Daiga Kalniņa, 500,00 eiro; 

3. Projektam “Esi vesels”, grupas vadītāja Santa Zauere, 438,00 eiro; 

4. Projektam “Bērnu un jauniešu attīstībai”, grupas vadītājs Sergejs Ahmaduļins, 500,00 

eiro. 

 

6.# 

Par Alsungas novada domes kultūras projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz: 

- Konkursa nolikumu Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras 

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

protokollēmumu Nr. 2#5), 

- 2020. gada 7. aprīļa kultūras projektu konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumu 

(07.04.2020. protokols Nr. 1),  

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

apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 



Dome nolemj: 

Piešķirt finansējumu 2020.gadā konkursā “Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai 

kultūras projektiem Alsungas novadā” iesniegtajiem projektiem: 

1. Projektam “Dots devējam atdodas”, darba grupas vadītājs Modris Jēkabsons, 500.00 

eiro; 

2. Projektam “Jauniešu diena Alsungā 2020”, darba grupa biedrība “Liepu ielas radošais 

kvartāls”, grupas vadītāja Dace Oberšate – Veisa, 500.00 eiro. 

 

7.# 

Par Alsungas novada domes uzņēmēju projektu konkursa izvērtēšanas rezultātiem 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Pamatojoties uz “Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu 

uzņēmēju projektiem 2020. gadā” nolikuma 4.3. punktu un Alsungas novada domes konkursa 

par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2020. gadā komisijas protokolu (07.04.2020. 

protokols Nr. 2),  

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piešķirt finansējumu 2020. gadā Alsungas novada domes konkursā par finansējuma piešķiršanu 

uzņēmēju projektiem iesniegtajiem projektiem:  

1. Lailai Puķītei projekta “Burkānu zaptes” īstenošanai 1000,00 eiro. 

2. Zintai Raģelei projekta “ZIGAGU DARINĀJUMI ATTĪSTĪBAI” īstenošanai 996,00 

eiro. 

3. Pēterim Muceniekam projekta “Koka dizaina priekšmetu ražošana, izmantojot 

INOVATĪVAS metodes” īstenošanai 1000,00 eiro. 

 

8.# 

Par pārtikas paku piešķiršanu valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā 

D. Kalniņa, M. Baumane 

Pamatojoties uz Sociālā dienesta vadītājas M Baumanes sniegto informāciju par 

izmaiņām sociālajā situācijā Alsungas novadā sakarā ar atbilstoši likumam “Par ārkārtējo 

situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 (prot. 

Nr. 11 1. §) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. valsts teritorijā un Ministru 

kabineta 2020. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr.161 (prot. Nr. 22 43. §) Grozījumi Ministru kabineta 

2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 2020. gada 

16.janvāra Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada 



domes budžetu 2020. gadam” un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 17. aprīļa līdz ārkārtas situācijas atcelšanai, bet 

ne ilgāk par mācību gada beigām, nodrošināt ēdināšanu vispārējās izglītības 

izglītojamiem no 1. līdz 12. klasei un pirmsskolas vecuma bērniem no 2 gadu vecuma 

(dati uz 17.04.2020.), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Alsungas novada administratīvā 

teritorija un kuri nesaņem atbalstu ēdināšanai atbilstoši 2020. gada 3. aprīļa Alsungas 

novada domes lēmumam “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”, piešķirot pārtikas 

paku vienu reizi mēnesī. 

2. Noteikt, ka vienam bērnam vienā mēnesī tiek piegādāta pārtika 12,00 EUR vērtībā.  

3. Noteikt, ka pārtikas paka tiek piegādāta vai izsniegta tiem bērniem, kuru vecāki izteikuši 

vēlmi to saņemt. 

4. Uzdot Alsungas novada domes izglītības speciālistei U. Priedoliņai līdz 2020. gada 21. 

aprīlim organizēt paku saņēmēju apzināšanu, aicinot vecākus pieteikties pakas 

saņemšanai, aizpildot tiešsaistes anketu vai zvanot. Pārbaudīt saņemto informāciju un 

sagatavot sarakstu ar mājsaimniecībām un adresēm, kurās būs jānogādā pārtikas pakas  

un sarakstu ar pakām, kuras vecāki paši saņems. 

5. Uzdot Alsungas vidusskolas direktorei V. Leismanei organizēt pārtikas iegādi un pārtikas 

paku komplektēšanu, atbilstoši izglītības speciālistes U. Priedoliņas sagatavotajam 

sarakstam. 

6. Uzdot Alsungas novada domes izpilddirektoram V. Dunajevam nodrošināt pārtikas paku 

piegādi, iesaistot pašvaldības iestāžu darbinieku no Komunālā dienesta un, 

nepieciešamības gadījumā, no citām iestādēm. 

 

9.# 

Par Alsungas novada bāriņtiesas darba nepārtrauktības nodrošināšanu valstī izsludinātās 

ārkārtas situācijas laikā 

D. Kalniņa, D. Kaminska 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja D. Kaminska informē par sagatavoto līgumprojektu ar 

Ventspils novada bāriņtiesu par savstarpēju palīdzību, ja bāriņtiesas locekļi nevar pildīt 

pienākumus (piemēram, slimības vai pašizolācijas dēļ), lai nodrošinātu Alsungas novada 

bāriņtiesas darbības nepārtrauktību. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 53.panta (1
1
) punktu “ja 

bāriņtiesai nav iespējams nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemtspējīgu 

bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu 

bāriņtiesu”. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmo un otro daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 10. pantu, 15. panta pirmās daļas 8. punktu, 95. panta pirmo un otro daļu, 

Bāriņtiesu likuma 53.panta (1
1
) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 



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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības un Alsungas novada pašvaldības Bāriņtiesu 

sadarbības līguma projektu, lai nodrošinātu lemtspējīgu Alsungas novada pašvaldības 

bāriņtiesas sastāvu, Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildē uz laiku līdz valstī 

noteiktā ārkārtējās situācijas atcelšanai (līgums pielikumā). 

2. Uzdot Alsungas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai D. Kaminskai organizēt līguma 

slēgšanu ar Ventspils novada pašvaldību. 

  



Pielikums 

 Alsungas novada domes  

2020.gada ____.____lēmuma (prot.Nr….) 

 

SADARBĪBAS LĪGUMS 

 

Alsungā,                      Līguma datums skatāms laika 

zīmogā 

 

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

novads, tās domes priekšsēdētājas Daigas Kalniņas personā, kas darbojas saskaņā ar Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 61.panta otro daļu, likumu “Par pašvaldībām” un 20.03.2014. 

saistošiem noteikumiem Nr. 2/2014 “Alsungas novada pašvaldības nolikums”, turpmāk – 

Pašvaldība, no vienas puses, un  

Ventspils novada pašvaldība, reģ.Nr.90000052035, juridiskā adrese: Skolas iela 4, Ventspils, 

tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 61.panta otro daļu, likumu “Par pašvaldībām”  un 12.09.2013. Nolikumu Nr.19 

„Ventspils novada pašvaldības nolikums” no otras puses, (turpmāk - puses), pamatojoties uz 

Alsungas novada pašvaldības domes __.04.2020. lēmumu (prot.Nr.___, ____) un Ventspils 

novada pašvaldības domes __.04.2020. lēmumu (prot.Nr.________) noslēdz šādu sadarbības 

līgumu (turpmāk – līgums): 

1. Līguma priekšmets 

Puses vienojas par pašvaldību bāriņtiesu sadarbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu 

Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesas darbības nepārtrauktību, Bāriņtiesu likumā noteikto 

uzdevumu izpildē uz laiku līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtas situācijas, ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību, atcelšanai. 

2. Pušu savstarpējo attiecību principi 

2.1. Ar šo līgumu tiek noteikti pušu savstarpējo attiecību veidošanas vispārīgie principi, no 

kuriem puses vadīsies sadarbības gaitā.  

2.2. Pusēm ir pienākums radīt un attīstīt nepieciešamos apstākļus līguma realizācijai. 

2.3. Pušu pārstāvji uztur pastāvīgus sakarus, apmainās ar nepieciešamo informāciju un 

koordinē darbu, lai izpildītu šo sadarbības līgumu. 

2.4. Visi kopējās sadarbības rezultāti tiek apspriesti, pēc tam tiek izstrādāti priekšlikumi tālākai 

sadarbībai.  

2.5. Puses atzīst, ka jebkuras sadarbības īstenošana būs atkarīga no konkrētās puses rīcībā 

esošajiem līdzekļiem un finansiāla atbalsta. 

2.6. Katra puse apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt otras puses 

interesēm. 

2.7. Ar šo līgumu pašvaldību bāriņtiesas neapvienojas un neuzņemas patstāvīgus kopīgus 

pienākumus. 

3. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība 



3.1. Alsungas novada dome apņemas: 

3.1.1. sadarboties ar Ventspils novada pašvaldības bāriņtiesu un sniegt tai informāciju 

visos ar bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu saistītajos jautājumos; 

3.1.2. norēķināties par katra piesaistītā bāriņtiesas locekļa darbu – ja bāriņtiesas darba 

nepārtrauktību veic bāriņtiesas priekšsēdētāja (priekšsēdētājas likme) EUR par vienu 

stundu pirms nodokļu nomaksas, ja bāriņtiesas darba nepārtrauktību veic bāriņtiesas 

loceklis (bāriņtiesas locekļa likme) EUR par vienu stundu pirms nodokļu nomaksas. 

Norēķini par bāriņtiesas locekļu darbu veicami atbilstoši Ventspils novada 

pašvaldības izrakstītajam rēķinam pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas; 

3.1.3. šā līguma 3.1.2.punktā minēto stundas tarifa likmi par piesaistīto bāriņtiesas 

locekļu darbu aprēķina, par pamatu ņemot Ventspils novada pašvaldībā 

attiecīgajiem bāriņtiesas darbiniekiem noteikto mēnešalgu; 

3.1.4. nepieciešamības gadījumā nogādāt piesaistītos bāriņtiesas locekļus uz Alsungas 

novada bāriņtiesu un atpakaļ; 

3.1.5. kompensēt piesaistītā bāriņtiesas locekļa transporta izdevumus, kas saistīti ar 

Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanu, atbilstoši 

transporta izdevumus apliecinošajiem dokumentiem;  

3.1.6. par līgumā minētajiem izdevumiem Alsungas novada pašvaldība norēķinās 

saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības izrakstīto rēķinu. 

3.2. Ventspils novada pašvaldība apņemas: 

3.2.1. sadarboties ar Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesu un nodrošināt tās darba 

nepārtrauktību līdz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtas situācijas ar mērķi ierobežot 

Covid-19 izplatību atcelšanai; 

3.2.2. līguma darbības laikā, pēc Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesas aicinājuma, veikt 

Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildi; 

3.2.3. iepazīties ar darbam nepieciešamajiem dokumentiem, lietas materiāliem un citu 

informāciju, kas nepieciešama bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanai; 

3.2.4. nekavējoties informēt Alsungas novada pašvaldības bāriņtiesu par apstākļiem, kas 

var nelabvēlīgi ietekmēt šajā līgumā paredzēto sadarbību un tai pakārtoto 

uzdevumu tālāku izpildi. 

4. Konfidencialitāte 

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

informāciju.  

5. Atbildība 

5.1. Ventspils novada pašvaldība ir atbildīga tikai par šajā līgumā tieši noteikto pienākumu 

izpildi. 

5.2. Puses nav atbildīgas par šī līguma saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, kas radusies 

nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuras Puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt 

un par kuru rašanos tās nenes atbildību.  

6. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšanas kārtība 



6.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz dienai, kad 

valstī tiek atcelta ārkārtējā situācija. 

6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šo līgumu, ja kāda no pusēm vairakkārt nepilda ar šo 

līgumu uzņemtos pienākumus un saistības, tādā vaidā apgrūtinot otrai pusei līguma izpildi. 

Šādā gadījumā par līguma izbeigšanu viena puse paziņo otrai vismaz 1 (vienu) mēnesi 

iepriekš. 

6.3. Ventspils novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma, pastāvot 

svarīgiem iemesliem, par to rakstveidā iepriekš paziņojot Alsungas novada pašvaldībai. 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Kontaktpersonas saziņai šā līguma izpildes nodrošināšanai sadarbības laikā Ventspils 

novada pašvaldībā: bāriņtiesas priekšsēdētāja Sandra Jurcika, tālr.63620507; 28675879, 

sandra.jurcika@ventspilsnd.lv, Alsungas novada pašvaldībā: bāriņtiesas priekšsēdētāja 

Dina Kaminska, tālr. 63351502, 27830370, barintiesa@alsunga.lv.  

7.2. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas 

nepakļaujas pušu ietekmei un kontrolei, tad tā puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to 

otrai pusei, lai vienotos par tālāku rīcību. 

7.3. Jebkuri šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja puses par to ir 

vienojušās rakstveidā. 

7.4. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp pusēm līguma 

izpildes laikā, puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus 

jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

7.5. Šis līgums ir sastādīts uz trīs lapām, divos eksemplāros, atrodas glabāšanā pa vienam 

eksemplāram pie katras no pusēm. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti  

Pašvaldība 

Ventspils novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000052035 

Skolas iela 4, Ventspils 

e-pasts: info@ventspilsnd.lv  

tālr.:63629450   

 

______________________________ 

A. Mucenieks 

Dome 

Alsungas novada dome 

Reģ. Nr. 90000036596   

Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads 

e-pasts: dome@alsunga.lv 

tālr.:63351342 

 

_________________________________  

D. Kalniņa 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PRAKASTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

  

mailto:sandra.jurcika@ventspilsnd.lv
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10.# 

Par Alsungas vidusskolas attīstību 

D. Kalniņa, V. Leismane 

 Ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 17 “Par pedagogu 

darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. 

decembrim”, Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumus Nr. 416 “Noteikumi par 

valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu 

paraugiem”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumus Nr. 447 “Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2018. gada 11. 

septembra noteikumus Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, pamatojoties uz 

Alsungas vidusskolas direktores V. Leismanes sagatavoto Alsungas vidusskolas attīstības plānu, 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atvērt 2020./2021. mācību gadā Alsungas vidusskolas 10. klasi, ja līdz 2020. gada 31.jūlijam 

mācībām Alsungas vidusskolas 10. klasē pieteikušies vismaz 4 skolēni. 

2. Apstiprināt Alsungas vidusskolā šādus padziļināto mācību priekšmetu komplektus: 

2.1. Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Sociālās zinātnes II (piemēroti skolēniem, kurus interesē 

studijas un profesionālā darbība vides zinātnēs, bioloģijā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, 

lauksaimniecībā un plānotās nākotnes profesijas ir, piemēram, vides zinātnieks, 

pilsētplānotājs, mežzinis, lauksaimnieks, biologs, ģeogrāfs u.c.). 

2.2. Latviešu valoda un literatūra II, Bioloģija II, Sociālās zinātnes II (piemēroti skolēniem, 

kurus interesē pedagoģija, sociālais darbs, aprūpe, darbs ar cilvēkiem un plānotās 

nākotnes profesijas ir, piemēram, skolotājs, psihologs, sociālās aprūpes darbinieks, 

biologs, valodnieks u.c.). 

 

11.# 

Par nekustamā īpašuma “Tīreļi” zemes gabalu atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 09.04.2020. tika 

saņemts iesniegums no [..], p.k., [..], deklarētā adrese “[..]”,  Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt 

no nekustamā īpašuma “Tīreļi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420010115; 

62420010114; 62420010154; 62420010116 un piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunu  

nosaukumu. 

 



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

ka iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu 

zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par 

atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību.  

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Tīreļi” (kadastra Nr. 62420120002) zemes vienības  ar 

kadastra apzīmējumu 62420010114 - 0.9 ha; 62420010115 - 0.5 ha; 62420010154 - 1.5ha; 

62420010116 - 0.9 ha. 
2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201). 
3. Piešķirt  atdalītajām zemes vienībām nosaukumu: “Mežtīreļi”, Alsungas novads. 

 

12.# 

Par nekustamā īpašuma “Jaunspundiņi” zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 09.04.2020. tika 

saņemts  iesniegums no z/s “Kalnarāji”, reģ. Nr. 46101010581, īpašnieka [..], p.k. [..]deklarētā 

adrese “[..]”,  Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “Jaunspundiņi” zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 62420010008 un piešķirt atdalītajai zemes vienībai 

jaunu  nosaukumu. 

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

ka iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu 

zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par 

atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību.  

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

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

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 

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

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 12.03.2020. sēdes deputātu atzinumu, 



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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Jaunspundiņi” (kadastra Nr. 62420010008) zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420010008 - 4.3 ha. 

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201). 

3. Piešķirt  atdalītajām zemes vienībām nosaukumu “Mežspundiņi”, Alsungas novads. 

 

 

Domes priekšsēdētāja ______________________________________ D. Kalniņa 

Domes sekretāre __________________________________________ L. Migoviča 


