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_____________________________________________________________________
____ 

SĒDES PROTOKOLS 

Alsungā 

2017.gada 31.janvārī                                                                                                     Nr.2 

 

Darba kārtībā: 

 

1. Par grozījumiem Alsungas novada domes sēžu protokollēmumos: 29.12.2016. Nr.16#1 

”2017.gada pašvaldības darba algas fonda apstiprināšana” un  13.01.2017.Nr.1#6 

”Alsungas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšana 2017.gadam”, un Nr.1#7 

“Pedagogu tarifikāciju apstiprināšana”.  

2. Par telpu iznomāšanu individuālā darba veicējai [..]. 

3. Par dzīvokļa [..], Alsungā, Alsungas novadā atsavināšanu. 

4. Par nekustamā īpašuma [..] Alsungas novadā nodošanu atsavināšanai. 

5. Par īres līguma izbeigšanu [..]. 

  

 

Priekšsēdētājs A. Sokolovskis: kas par šādu darba kārtību? 

Deputāti vienbalsīgi nolemj apstiprināt darba kārtību ar iekļautiem 5 izskatāmiem 

jautājumiem. 

 

Novada domes sēdi sāk pēc apvienoto komiteju sēdes plkst. 16.00 un beidz plkst.17.00
 

Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, A.Kaminskis  G.Rozentāls, 

I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  

Sēdē nav ieradušies deputāti: E.Goldbergs, D.Martinova. 

Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs,  Finanšu nodaļas vadītāja 

A.Mundiciema 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 

Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
 

 

 

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


1.# 

Par grozījumiem Alsungas novada domes sēžu protokollēmumos: 29.12.2016. Nr.16#1 

”2017.gada pašvaldības darba algas fonda apstiprināšana” un  13.01.2017.Nr.1#6 

”Alsungas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšana 2017.gadam”, un 

Nr.1#7 “Pedagogu tarifikāciju apstiprināšana”.  

A.Sokolovskis, A.Mundiciema, J.Kristapsone,  

 

       Par Alsungas Mūzikas skolas un Alsungas vidusskolas direktoru atalgojumu 

2017.gadā 

 

             Pamatojoties uz “Pedagogu darba samaksas noteikumiem”, 2016.gada 5.jūlija MK 

noteikumi Nr.445, 6. punktu, ar 2017.gada 1.janvāri Vispārējās (izņemot pašvaldību 

pirmsskolas izglītības iestāžu, kam zemāko  mēneša darba algas likmi nosaka pašvaldība) 

un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju zemākā mēnešalga noteikta: 

1.Izglītības iestādēm ar audzēkņu skaitu līdz 100 audzēkņiem-  900 euro mēnesī ( Alsungas 

mūzikas skola) 

2. Izglītības iestādēm ar audzēkņu skaitu  100-150                       950 euro mēnesī  

(Alsungas vidusskola) 

                Alsungas vidusskolas direktorei no IZM iedalītajām mērķdotācijām tarifikācijā ir 

apstiprinātas tikai  0.8 likmes, jo vairāk finanšu līdzekļu nepietiek no piešķirtā  valsts 

finansējuma. 

              Alsungas mūzikas skolai valsts finansējums 2017.gada 8 mēnešiem piešķirts Euro 

57450, kas ļauj palielināt visu  pedagogu mēneša algas likmi no 680 uz 850 euro,  rezervē 

paliekot vēl  4987.33 euro. 

               Ņemot vērā iepriekš minēto, veikt grozījumus  2016.gada 29.decembra un 

2017.gada 13.janvāra domes sēdes lēmumos, kā arī pamatojoties uz  31.01.2017.apvienoto 

komiteju sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  A.Kaminskis  G.Rozentāls, I.Staņislavčika,  

Z.Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Alsungas Mūzikas skolai: 

 Direktorei no pašvaldības finansējuma  noteikt 1 darba slodzi (40 stundas 

nedēļa) ar mēnešalgu  900 euro mēnesī, kopējo atlīdzības fondu  

2017.gadā  Euro  13348 euro (alga 900 x 12 mēneši = 10800 )+(DDSN 

23.59 % = 2547.72 euro) 

 

2. Alsungas vidusskolas direktorei kopā noteikt 1 darba slodzi (40 stundas 

nedēļa), tai skaitā  no pašvaldības finansējuma    0.2 likmes mēnesī, kopā 

2017.gadā 2818 euro (alga 950 x 0.2 x12 =2280 euro ) + (DDSN 23.59 % = 

537.85) 

 

3. Veikt grozījumus 29.12.2016. novada domes sēdes protokollēmumā Nr.16#1 

”2017.gada pašvaldības darba algas fonda apstiprināšana”  

*sadaļā  Mūzikas skola 12 mēneši: 

 (direktorei no pašvaldības finansējuma 1 slodze) 

3.1. atcelt  summu  10663 euro; 



3.2. apstiprināt summu    13348  euro. 

                          

 Ņemot vērā 2017.gada 13.janvāra domes sēdes lēmumā apstiprinātās izmaiņas 

( dārznieka darba  slodzes palielinājums uz 1 slodzi un Alsungas vidusskolas 

pagarinātās grupas skolotāja  un vidusskolas pedagogu tarifikācijas no pašvaldības 

finansējuma), kā arī  2017.gada 31.janvāra sēdē apstiprinātās darba algas fonda no 

pašvaldības finansējuma, 

 

*sadaļā PAVISAM KOPĀ PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS 

(PAMATBUDŽETS), 2016.gada 29.decembra sēdes protokollēmums: 

 

 Atcelt summu Euro   ……………………………………………….. 

.648725 

 Apstiprināt summu Euro 

…………………………………………….662487 

 

4. Veikt grozījumus 13.01.2017. novada domes sēdes protokollēmumā Nr.1#6 

”Alsungas novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšana 2017.gadam” 

pielikuma 

* sadaļā “Mūzikas skola kopā pašvaldības finansējums”: 

4.1. atcelt  mēneša algas likmi          719 euro; 

4.2. apstiprināt mēneša algas likmi   900  euro 

 

5. Veikt grozījumus 13.01.2017.novada domes sēdes protokollēmumā Nr.1#7 

“Pedagogu tarifikāciju apstiprināšana”: 

5.1. No Valsts budžeta mērķdotācijas pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības pedagogu tarifikācijā Nr.9  vidusskolas direktorei noteikt 0.8 

darba slodzes  (32  stundas nedēļa), algas likme mēnesī 760 euro;  

 5.2. no pašvaldības finansējuma  noteikt  0.2  darba slodzes   (8 stundas 

nedēļā), algas likme  mēnesī 190 euro;  

 

       5.3. Pašvaldības finansējumu Alsungas vidusskolas pamatizglītības un  

vispārējās vidējās izglītības pedagogu tarifikācijā  Nr. 10(pedagogi un 

pagarinātās dienas grupa)  un Nr. 9 (direktore 0,2 slodzes) kopsummā  

apstiprināt  22673 euro, tai skaitā vidusskolas pedagogi euro 14815, 

pagarinātās  dienas  grupas skolotājs euro 5040, direktore 2818 euro. 
 

  

2.# 

Par telpu iznomāšanu individuālā darba veicējai [..] 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

Saskaņā ar: 

1) Individuālā darba veicējas [..]   lūgumrakstu 26.01.2017. un tam pievienotiem 

dokumentiem: nodokļu maksātājas reģistrācijas apliecību un dokumentu par 

līdzšinējā līguma izbeigšanos,  

2) Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: par telpu iznomāšanu lemt domes sēdē. 

Priekšlikums –iznomāt telpas Skolas ielā 11A-1 uzņēmējdarbības veikšanai; 

3) Izpilddirektora V.Dunajeva rezolūciju: telpas dzīvošanai nebija piemērotas, tāpēc 

tika veikts atbilstošs remonts, lai varētu kādam piedāvāt.  



4)  likumu “Par pašvaldībām” 3.p. -Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar 

pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju izpildi, ievērojot valsts un 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 15. panta 10. apakšpunktā 

noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko 

darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis,  A.Kaminskis  G.Rozentāls, I.Staņislavčika,  

Z.Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Individuālā darba veicējai [..] uz laiku no 01.02.2017.-31.12.2024. iznomāt. telpas 

Skolas ielā 11A-1, Alsungā. Par telpu nomu Finanšu nodaļai līdz 1.02.2017. 

sagatavot telpu nomas līgumu (iekļaujot ikmēneša telpu nomas maksu, komunālo 

pakalpojumu izmaksas).  

 

3.# 

Par dzīvokļa Pils iela 4-2, Alsungā, Alsungas novadā atsavināšanu 

A.Sokolovskis,S.Kreicmane 

 

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

[..], dzīvo [..], Alsungā, Alsungas novads, kas vēlās iegādāties dzīvokli Pils iela 4-2, 

Alsungā, Alsungas novadā.  

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

sadaļu (4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas: 

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

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

Pamatojoties uz likuma 45.pantu: 

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

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

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa 

ģimenes locekļiem. 

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

īpašumu, ja: 

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

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

nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka: 

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

vispirms piedāvā pirkt šīs zemes īpašniekam (īpašniekiem); 

2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā 

kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību 

nodibināšanu un zemesgrāmatā izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību 

pastāvēšanu. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
http://likumi.lv/ta/id/56863-par-dzivojamo-telpu-iri
http://likumi.lv/ta/id/221382-dzivokla-ipasuma-likums


“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  A.Kaminskis  G.Rozentāls, I.Staņislavčika,  

Z.Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu Pils iela 4-2, Alsungā, 

Alsungas novadā . Dzīvokļa domājamā daļa 559/4668. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Pils iela 4-2, Alsungā, Alsungas novadā, domājamā 

daļa 559/4668. 

3. Veikt dzīvokļa ’Pils iela 4-2’, Alsungā, Alsungas novadā novērtēšanu. 

4. Piedāvāt pirmpirkuma tiesības īrniekam vai viņu ģimenes locekļiem. 
 
 
 

4.# 

Par nekustamā īpašuma [..], Alsungas novadā nodošanu atsavināšanai 

A.Sokolovskis, S.Kreicmane 

 

        Alsungas novada pašvaldība ir saņēmusi [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] 

Alsungas novadā,   atsavināšanas ierosinājumu (16.01.2017) par zemes gabala (turpmāk- 

zemes gabals) ‘No Ozolkalniem’’, Alsungas novadā atsavināšanu.  

Zemesgabala platība 5.78, kadastra Nr.62420030007. Uz zemes gabala neatrodas ēkas vai 

būves . 

Saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu: 

(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var 

ierosināt šādas personas:  

8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt 

zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

 

 Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo un otro 

daļu,01.02.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas 

personas manta"11.punkta 11.4. apakšpunktu. 

Pamatojoties uz likumu ‘’Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu’’ un ‘’ Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu Zemesgrāmatā’’  3. panta : 

(5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma: 

2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  A.Kaminskis  G.Rozentāls, I.Staņislavčika,  

Z.Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj: 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25


1. Ierakstīt Zemesgrāmatā zemes gabalu ‘’No Ozolkalniem’’ ar kadastra apzīmējumu 

Nr.62420030007-5.78 ha platībā uz Alsungas novada domes vārda, pamatojoties uz 

likumu ’ Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

Zemesgrāmatā’’  3. panta: (5) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz 

attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 

2) neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi. 

2. Nodot atsavināšanai zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 62420030007-5.78 ha 

3. Veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

4. Pieņemt zināšanai, ka [..] ar Alsungas novada domes lēmumu 23.09.2010 pārtrauktas 

lietošanas tiesības. [..] noteiktajā termiņā ir noslēgusi zemes nomas līgumu 

Nr.33/2010 no 20.12.2010   

 Pamatojoties uz likumu ‘’Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likums‘’ 

pašvaldībai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā  likuma  4.panta ceturtās daļas 3.un 

8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām  nomas līguma darbības 

laikā. 
 
 

5.# 

PAR ĪRES LĪGUMA IZBEIGŠANU 

A.Sokolovskis, V.Duajevs,V.Zingberga 

 

          Saskaņā ar [..] iesniegumu par īres Līguma izbeigšanu [..], Alsungā, 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm 

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis,  A.Kaminskis  G.Rozentāls, I.Staņislavčika,  

Z.Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Ar 2017.gada  1.februāri  izbeigt īres Līgumu [..][..], Alsungā. 

 

 

Priekšsēdētājs___________________________________ A. Sokolovskis 31.01.2017. 

 

Kancelejas vadītāja ________________________________V.Zingberga    31.01.2017. 
 

http://likumi.lv/doc.php?id=34595#p25

