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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 15. oktobris                                                     Nr. 19 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem. 

2. Par finansiālu atbalstu Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākumu plāna 2021. 

– 2024. gadam izstrādei. 

3. Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. 

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

Alsungas novadā”” precizēšanu. 

4. Par Alsungas vidusskolas direktora apstiprināšanu. 

5. Par zemes nomu. 

6. Par dzīvokļa “Liepu iela 3-2”, Alsunga,  Alsungas novads atsavināšanu. 

7. Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli. 

8. Par dzīvokļa īpašuma Almāle 2-3, Almāle, Alsungas novads atsavināšanu. 

9. Par dzīvokļa “Almāle 2” dzīvoklis Nr 1, Almāle, Alsungas novads atsavināšanu. 

10. Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu. 

11. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 62420030081 atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma Paulīnes. 

12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420080328 atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma Paulīnes. 

13. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Graudiņi”. 

14. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

15. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 

16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. 

gadam””. 

16. Par finansējumu biedrības “Liepu ielas radošais kvartāls”. 

17. Par Alsungas novada domes apbalvojumiem. 

18. Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2020. gadā no oktobra 

līdz decembrim. 

 

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

19. Par pārtikas paku nodrošināšanu Alsungas vidusskolas skolēniem attālināto mācību 

laikā. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Iekļaut darba kārtībā vienu papildus jautājumu: 

19. Par pārtikas paku nodrošināšanu Alsungas vidusskolas skolēniem attālināto mācību 

laikā. 

 

 

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

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

Macpans, Andris Kaminskis,Inga Bredovska, Ilze Bloka, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  
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1.# 

Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par sniegtajiem izglītības iestāžu 

pakalpojumiem 

D. Kalniņa, A.Mundiciema 

Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (ar 

grozījumiem, kas stājas spēkā 14.02.2020.) (turpmāk – Noteikumi), ir noteikta kārtība, kādā 

pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības 

izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par 

šiem iedzīvotājiem sniegto maksas pakalpojumu apmaksu. 

Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, līdz attiecīgā saimnieciskā gada 

1. aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad izglītojamie sākuši izmantot pašvaldības 

izglītības iestādes sniegtos pakalpojumus, sagatavo un nosūta pakalpojuma saņēmējam 

parakstīšanai līguma projektu par viena izglītojamā izmaksām mēnesī, pievienojot 

pielikumus, kuri ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Noteikumu 9. punktā noteikts, kādus izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā 

gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus iekļauj, aprēķinot izmaksas saimnieciskajā 

gadā par vienu izglītojamo konkrētā izglītības iestādē.  

Noteikumu 10.punktā noteikts: “Ja uz saimnieciskā gada 1.septembri ir mainījies 

izglītojamo skaits, pakalpojuma sniedzējs līdz saimnieciskā gada 31.oktobrim precizē viena 

izglītojamā izmaksas mēnesī un saskaņo tās ar pakalpojuma saņēmēju”.  

Izglītojamo skaits Alsungas vidusskolā samazinājies par 9 skolēniem, PII “Miķelītis”- par 5 

audzēkņiem. 

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

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma 12. pantu, Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija 

noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt periodam no 2020.gada 1. septembra līdz 2020.gada 31. decembrim 

sekojošus izdevumus uz 1 izglītības iestādes audzēkni mēnesī:  
1.1.  Alsungas vidusskolā        Euro 169.26 (aprēķins pielikumā). 

1.2.  PII “Miķelītis”                 Euro  229.70 (aprēķins pielikumā). 

2. Uzdot Alsungas novada izglītības speciālistei U. Priedoliņai sagatavot un nosūtīt 

vienošanos pie 2020.gada 26. marta  līguma Nr. 1. par savstarpējiem norēķiniem ar 

pašvaldībām, kuru teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto Alsungas novada domes 

Izglītības iestāžu sniegtos izglītības pakalpojumus. 
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2.# 

Par finansiālu atbalstu Suitu kultūrtelpas glābšanas un attīstības pasākumu plāna 2021. 

– 2024. gadam izstrādei 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Alsungas novada domē 23.09.2020. saņemts biedrības “Etniskās kultūras centrs 

“Suiti”” valdes priekšsēdētājas Daces Martinovas iesniegums, kurā biedrība skaidro, ka ar 

biedrības iniciatīvu 2009. gadā tika izstrādāts un iesniegts Suitu kultūrtelpas pieteikums 

UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma nominācijai. Suitu kultūrtelpa 2009. 

gada 1. oktobrī tika iekļauta UNESCO Pasaules nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā, 

kam nepieciešama neatliekama glābšana. Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāns ir 

viens no UNESCO pieteikuma sastāvdaļām, kas jāiesniedz UNESCO komisijas centrālajām 

birojam, ik pa 4 gadiem. Plāns kalpo arī par pamatu UNESCO pārskatu sagatavošanai, kurus 

ik pa 4 gadiem iesniedz Kultūras ministrija. Nākamais pārskats jāiesniedz 2021.gadā. 

 Kopš 2009. gada izstrādāti vairāki Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāni, 

pēdējais no tiem par periodu 2017.-2019. gadiem. Suitu kultūrtelpas glābšanas plāna 

aktualizēšanas procesā ir iesaistīta suitu kopiena un Nodomu protokola par sadarbību suitu 

kultūrtelpas saglabāšanā iesaistītās puses – biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti’”, LR 

Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, UNESCO Latvija Nacionālā 

komisija, Alsungas, Kuldīgas un Ventspils novada domes. 

 Biedrība EKC “Suiti” lūdz Alsungas novada domei rast finansiālu atbalstu plāna 

metodiskā un darbības procesu nodrošināšanai no š.g. oktobra līdz decembrim, piešķirot 500 

eiro lielu atbalstu. Biedrība EKC “Suiti” ir apņēmies nodrošināt komunikāciju starp 

iesaistītajām pusēm, organizēt to tikšanos, kā arī tāpat kā līdz šim veikt koordinējošo un 

redakcionālo darbu Suitu kultūrtelpas glābšanas plānu izstrādē un izveidē. Šajā periodā tiks 

organizētas trīs tematiskās darba sanāksmes un noslēdzošā sanāksme: 

1. Uzņēmējdarbība (Jūrkalnē); 

2. Kultūra un izglītība (Alsungā); 

3. Sasniedzamība, mobilitāte un digitalizācija (Basos). 

 

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

apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Piešķirt Alsungas novada pašvaldības finansējumu 500,00 euro apmērā biedrībai 

“Etniskās kultūras centrs “Suiti”” Suitu kultūrtelpas glābšanas pasākumu plāna 2021. 

– 2024. gadam izstrādei. 
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3.# 

Par saistošo noteikumu Nr. 11 “Grozījumi Alsungas novada domes 2015. gada 17. 

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

novadā”” precizēšanu 

D. Kalniņa,  

Alsungas novada dome 23.09.2020. saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 

attīsītbas ministrijas atzinumu (reģ. Nr. 1-18/8503) ar iebildumiem par 2020. gada 20. augusta 

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

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

novadā””. 

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

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

apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Veikt precizējumus 2020. gada 20. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 “Grozījumi 

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

“Mājdzīvnieku turēšanas kārtība Alsungas novadā””. 

2. Apstiprināt precizētos 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) 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 17. septembra sēdes 

protokollēmumu Nr. 18#8 

PRECIZĒTI 

ar Alsungas novada domes  

2020. gada 15. oktobra sēdes 

protokollēmumu Nr. 19#3 

 

 

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. Svītrot saistošo noteikumu 8.punktu. 

1.2. Svītrot saistošo noteikumu 15.punktu. 

1.3. Svītrot saistošo noteikumu 16.punktu. 

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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1.4. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā: 

“17. Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Alsungas novada domes pašvaldības 

policija. Ja ar saistošo noteikumu 13. un 14.punktā minēto noteikumu 

pārkāpumiem ir nodarīts kaitējums cilvēkam, tad, pamatojoties uz Dzīvnieku 

aizsardzības likuma 60.panta noteikumiem, administratīvā pārkāpuma procesu 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    D. Kalniņa 
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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    D.Kalniņa 

 

 

  

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
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums#p2
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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4.# 

Par Alsungas vidusskolas direktora apstiprināšanu 

D. Kalniņa  

 

Alsungas novada domes izveidota komisija izvērtēja konkursa pretendentus atbilstoši 

konkursa nolikumam (Alsungas novada domes 20.08.2020. sēdes protokollēmums Nr. 17#5). 

Komisija izvērtēja pretendentu iesniegtos dokumentus un kompetenci. Tika izvērtēti 

pretendentu redzējumi skolas attīstībai, spēja sniegt kompetentas atbildes uz jomai 

specifiskiem jautājumiem, saskarsmes spējas, komunikācijas prasmes, personības īpašības un 

svešvalodu prasmes. Pēc pretendentu izvērtēšanas, Komisija vienojas pretendentu Undīni 

Priedoliņu virzīt Alsungas novada domes sēdei apstiprināšanai par Alsungas vidusskolas 

direktori. 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 496 “Kārtība 

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

koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” un 

Alsungas vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu 5.14. punktu, novada dome, 

atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu 

amatā. 

Pamatojoties uz: 

- Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 496 “Kārtība un 

vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un 

koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu 

atlasei”, 

- Alsungas vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu 5.14. punktu, 

- Alsungas vidusskolas direktora amata pretendentu atlases komisijas lēmumu 

(06.10.2020. komisijas sēdes protokols), 

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

apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Iecelt Undīni Priedoliņu Alsungas vidusskolas direktora amatā pēc atbilstošas izziņas 

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

zinātnes ministriju. 

 

5.# 

Par zemes nomu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

 

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

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

21.decembra iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada domes 2017.gada 16.novembra 
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saistošo noteikumu Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes 

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

Alsungas novads iesniegumu (03.09.2020., Nr. 2.1.17/282)  un [..], personas kods [..], 

dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, iesniegumu (15.09.2020, Nr.2.1.17/300). Finanšu un 

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

komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-38/2015, 29.12.2015.) līdz 31.12.2025. ar 

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

“Autoosta” ar kadastra apzīmējumu 62420080380 - 0.04 ha (mazdārziņa vajadzībām), 

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

kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 
2. Ar 01.01.2021. pagarināt nomas līgumu (N-23/2015, 23.11.2015) līdz 31.12.2023. ar 

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

“Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 62420070124 - 0.50 ha (mazdārziņa 

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

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

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

komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

6.# 

Par dzīvokļa “Liepu iela 3-2” Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..], iesniegums (16.09.2020., reģ. 

Nr.2.1.17/305) ar lūgumu atļaut atsavināt īrēto dzīvokli. Pamatojoties uz Publiskās personas 

mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4) punkta 5) apakšpunktu, atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: īrnieks vai 

viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 

īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

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

apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 
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1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Liepu iela 3-2”, Alsunga, 

Alsungas novads. Dzīvokļa domājamā daļa 444/2179. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokli “Liepu iela 3-2”, Alsunga  Alsungas novads, 

domājamā daļa 444/2179. 

3. Veikt dzīvokļa “Liepu iela 3-2”, Alsunga, Alsungas novads, novērtēšanu. 

4. Pieņemt zināšanai, ka uz dzīvokļa īpašumu ir noslēgts īres līgums. 

 

7.# 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, pārdošanu mutiskā 

izsolē ar augšupejošu soli 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

2020. gada 3. februārī Alsungas novada domē saņemts, iesniegums ar lūgumu nodot 

atsavināšanai nekustamo īpašumu. 2020. gada 20. februārī Alsungas novada domē dome 

pieņēma lēmumu “Par  dzīvokļa “Stirnas 2” dzīvoklis Nr.1, Alsunga, Alsungas novads 

atsavināšanu”. 

Nekustamo īpašumu 2020.gada 1.oktobrī vērtēja sertificēts nekustamā īpašuma 

vērtētājs SIA “Vindeks” (profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.26). 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka, pildot savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un 

nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas 

privāttiesiska rakstura darbības. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta otrajā daļā noteikts, ka 

publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas 

atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 

27.punktu,Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un 

otro daļu,4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro un trešo daļu 

un 9.panta otro daļu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar 

kadastra Nr.62429000217 ar domājamo daļu 806/1158,kas sastāv no zemes gabala 

daļas ar kadastra apzīmējumu 62420100193, un 62420100229 , kas atrodas Alsungas 

novadā uz kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420100193001, pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62429000217, izsoles noteikumus (izsoles noteikumi pievienoti). 

3. Uzdot izsoli organizēt Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai.  
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4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma nosacīto cenu 2100.00 EUR (divi tūkstoši 

viens simts euro, 00 centi). 

5. Izsoles rezultātus komisijai iesniegt apstiprināšanai Alsungas novada domē.  
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Alsungas novada dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra 
Nr.62429000217, 

  IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1. Šie noteikumi paredz kārtību, kādā organizējama pašvaldības dzīvokļa īpašumu “Stirnas 

2”-1, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62429000217, atsavināšanas procedūra, 

pārdodot mutiskā izsolē. Izsoli organizē atbilstoši “Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likumam”, kas reglamentē jautājumus, kuri nav noteikti šajos noteikumos 

un Alsungas  novada domes 2020.gada  15.oktobra  lēmumā. 

1.2. Izsoli organizē un vada Alsungas novada domes izveidotā Mantas novērtēšanas un 

izsoles komisija. 

1.3. Izsole notiek Pils iela 1, Alsungā Alsungas novadā novads, Alsungas novada domes  

2020.gada 30.novembrī   plkst. 16
00

.  

1.4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena – EUR 2100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro, 00 

centi)., kas ir arī izsoles sākumcena. Visa nosolītā nekustamā īpašuma cena tiek samaksāta 

euro. 

1.5. Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro, 00 centi). 

1.6. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 210.00 

(divi simti desmit euro, 00 centi), Alsungas novada domes Reģ. Nr. 90000036596, 

norēķinu kontā Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, KONTS 

LV78UNLA0011012130623 Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 

summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.  

1.7. Reģistrācijas maksa – EUR 15,00 (piecpadsmit euro, 00 centi), kas jāieskaita Alsungas 

novada domes, reģ. Nr.90000036596, norēķinu kontā Banka A/S SEB, kods 

UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    

1.8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 

laikrakstā “Kurzemnieks ” un Alsungas novada pašvaldības mājas lapā. Paziņojums par 

izsoli izliekams Alsungas novada domes telpās. 

1.9. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Alsungas novada domē Pils iela 1, 

Alsungā, Alsungas  novads, P,O,T,C  no plkst. 8.
00

 līdz 16.
30

,un piektdienās  8.00 līdz 

14.30 līdz 2020.gada 30.novembrim. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī 

elektroniski Alsungas novada pašvaldības mājas lapā Alsungas www.alsunga.lv.  

1.11.Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome. 

 

2. Nekustamā īpašuma raksturojums 

2.1. Nekustamais dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra 
Nr.62429000217 ar domājamo daļu 806/1158,kas sastāv no zemes gabala daļas ar 

kadastra apzīmējumu 62420100193, un 62420100229 , kas atrodas Alsungas novadā uz 

kura atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 62420100193001. 

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Alsungas zemesgrāmatu nodaļā, nodalījuma Nr.349 1 

ar 2020.gada 29.jūlija lēmumu (žurnāla Nr.300005167978) uz Alsungas novada 

pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596, vārda.  

2.3. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās līdz 2020.gada 30.novembrim, iepriekš 

zvanot pa tālruni 27813338. 

 

3. Izsoles priekšnoteikumi 

http://www.alsunga.lv/
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3.1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas laikrakstā 

“Latvijas Vēstnesis”. 

3.2. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo 

īpašumu un ir izpildījuši šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā 

termiņā. 

3.3. Izsoles dalībniekus reģistrē Alsungas novada domē  – Pils iela 1, Alsungā, Alsungas 

novads līdz 2020.gada 30.novembrim plkst.16.
00

. Reģistrācijas laiks - P,O,T,C  no plkst. 

8.00 līdz 16.30,un piektdienās  8.00 līdz 14.30  

3.4. Personām, kuras vēlas reģistrēties, jāiesniedz šādi dokumenti:  

3.4.1. fiziskai personai, uzrādot pasi: 

3.4.1.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu 

pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem; 

3.4.1.2. fiziskās personas ziņas par konta numuru un banku; 

3.4.1.3. dzīvesvietas deklarēšanas izziņas kopija, 

3.4.1.4.  bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas dokuments par 

reģistrācijas naudas samaksu 

3.4.2. juridiskai personai: 

3.4.2.1. Alsungas novada domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar 

apliecinājumu pirkt nekustamo īpašumu saskaņā ar izsoles noteikumiem;  

3.4.2.2. spēkā esošu statūtu kopija; 

3.4.2.3. reģistrācijas apliecības kopija; 

3.4.2.4. juridiskas personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi; 

3.4.2.5. bankas uzziņa par norēķinu kontu; 

3.4.2.6. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona 

ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un 

valsts obligātās apdrošināšanas maksājumus; 

3.4.2.7. ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas un 

ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību; 

3.4.2.8. bankas dokuments par nodrošinājuma naudas samaksu un bankas 

dokuments par reģistrācijas naudas samaksu. 

 Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja 

apliecinātām. 

3.5. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.4.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek 

reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; 

fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai 

– nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.4.punkta 

apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem (Pielikums Nr.1). Reģistrētajam izsoles 

dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (Pielikums Nr.2). 

3.6. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 

3.6.1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus; 

3.6.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš. 

3.7. Izsoles komisija sastāda to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles 

priekšnoteikumus (Pielikums Nr.3). 

3.8. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās personas un 

juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem. 

 

4. Izsoles norise 

4.1. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas komisijas priekšsēdētāja 

un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi 

(Pielikums Nr.4). 
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4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies tikai viens dalībnieks un 

nekustamā īpašuma nosacītā cena tiek pārsolīta vismaz par vienu soli.  

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par 1 (vienu) dalībnieku un uz izsoli ierodas 

tikai 1 (viens) dalībnieks, izsoles vadītājs paziņo par izsoles uzsākšanu. 

4.4. Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda, bet 

reģistrācijas nauda netiek atmaksāta. 

4.5. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam ir tiesības pieprasīt iemaksāto 

nodrošinājuma naudu. 

4.6. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas 

apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo noteikumu 3.4.punkta apakšpunktos 

minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas. 

4.7. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības 

piedalīties šajā izsolē, un viņam tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda.  

4.8. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, uz kuras pamata 

viņiem izsniedz kartīti ar numuru, kas atbilst reģistrācijas lapā un reģistrācijas apliecībā 

ierakstītajam kārtas numuram. 

4.9. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles noteikumus. 

4.10. Izsoli vada izsoles komisijas priekšsēdētājs vai kāds no izsoles komisijas locekļiem. 

4.11. Izsolē starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, skaļa uzvedība un traucējumi, kas 

varētu iespaidot izsoles rezultātus un gaitu. 

4.12. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar komisijas sastāvu un pārliecinās 

par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

4.13. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā 

arī pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz 

pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības. 

4.14. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto 

(sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek 

paaugstināta ar katru nākamo solījumu. Izsoles solis:100 EUR ( viens simts eiro). 

4.15. Izsoles dalībnieks izsoles gaitā var nosaukt lielāku pārdodamā nekustamā īpašuma 

cenu,   kuras solis nav lielāks par 10% no nosacītās cenas, t.i., par EUR 210.00 (divi 

simti desmit euro, 00 centi) 

4.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

4.17. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: 

“Kas sola vairāk?” 

4.18. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 

augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena, 

nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka 

reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā. 

4.19. Procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles 

dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo nosolīto cenu. 

4.20. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda 

izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina 

tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

4.21. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt 

reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā 

nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un 

viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi 

dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole nekavējoties tiek atkārtota. 

Ja palicis tikai viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 4.2.punktam. 
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4.22. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo 

īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā 

nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība (Pielikums Nr.5). 

4.23.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma 

naudu 30 (trīsdesmit) dienu laikā.  

 

5. Samaksas kārtība 
5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, 

jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2020.gada 15.decembrim ar 

pārskaitījumu, izziņā norēķinam par izsolē iegūto nekustamo īpašumu norādītajā 

norēķinu kontā. 

5.2. Ja nosolītājs līdz 2020.gada 15.decembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir 

tiesības piedāvāt pirkt nekustamo īpašumu izsoles dalībniekam, kurš nosolītāja, 

piedāvājis nākamo augstāko cenu. Šādam izsoles dalībniekam ir tiesības 7 (septiņu) 

dienu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma 

pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja izsoles dalībnieks nesniedz atbildi noteiktajā 

termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumu. Ja izsoles dalībnieks 

piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa, saskaņā ar izziņu norēķinam, par izsolē 

iegūto nekustamo īpašumu jāsamaksā 2 (divu) nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas 

dienas. 

5.3. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu.  

5.4. Ja izsoles dalībniekam, kurš pēc nosolītāja, piedāvājis nākošo augstāko cenu, izsoles 

noteikumu noteiktajā termiņā neveic nosolītās summas samaksu, viņš zaudē samaksāto 

nodrošinājumu. Šajā gadījumā izsoli atzīst par nenotikušu un Alsungas novada dome 

lemj par atkārtotu izsoli. 

 

6. Nenotikusi izsole 

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens 

neierodas; 

6.1.2. neviens dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu; 

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 

6.1.4. nosolītājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību 

piedalīties izsolē; 

6.1.5. nosolītājs vai izsoles dalībnieks, kas piedāvājis nākošo augstāko cenu pēc 

nosolītāja, noteiktajā laikā nav samaksājuši nosolīto nekustamā īpašuma cenu. 

 
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana 

7.1. Izsoles protokolu komisija apstiprina 7 (septiņu) darba dienu laikā no izsoles dienas. 

7.2. Izsoles rezultātus apstiprina Alsungas novada dome 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc 

noteikuma 5.1.punktā noteikto maksājumu  nokārtošanas. 

7.3. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas 

(Pielikums Nr.6). 

 

8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Alsungas novada domei  par komisijas 

veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas. 

8.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, pagarina šo noteikumu 7.2.punktā noteikto termiņu 

par sūdzības izskatīšanas laiku. 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.1 

 
Alsungas novada dome 

IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA 
Dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62429000217. 

Kārta 
numurs 

Vārds 
Uzvārds/ 

nosaukums 

Personas 
kods/ 

reģistrācijas 
numurs 

Dzīves vietas 
adrese/ 
juridiskā 
adrese 

Atzīme par 
iesniegtajiem 
dokumentiem 

Paraksts par 
reģistrācijas 
apliecības 

saņemšanu 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.2 
 

Alsungas novada dome. 
 

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA Nr.   
dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums 

 

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa  numurs 

nomaksājis (-usi) reģistrācijas maksu EUR 15,00 (piecpadsmit eiro, 00 centi) un 

nodrošinājumu -. EUR 210.00 (divi simti desmit euro, 00 centi) un ieguvis (-usi) tiesības 

piedalīties izsolē, kura notiks Alsungas novada pašvaldības  telpās 2020.gada 30.novembrī 

plkst.16.00 un kurā tiks izsolīts dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra 

Nr.62429000217 

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) 

EUR 2100.00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro, 00 centi). 

 

Apliecība izdota 2020.gada __________ 

 

Reģistrētāja vārds,  

 

z.v. paraksts 
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.3 
 

Alsungas novada dome. 
 

IZSOLES DALĪBNIEKU SARAKSTS 
Izsoles laiks un vieta - 2020.gada 30.novembris, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, 
Pils  iela 1, Alsungā, Alsungas novadā. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-
1, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62429000217. 
Izsolāmās nekustamās mantas izsoles sākumcena – EUR 2100.00 EUR (divi tūkstoši viens 

simts euro, 00 centi). 

 

Kartītes 
numurs 

Vārds, uzvārds   
nosaukums 

Pārstāvja vārds, 
uzvārds 

 Dalībnieka 
piedāvātā cena 

Paraksts par 
pēdējo solīto 

cenu 
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  Izsoles noteikumu pielikums Nr.4 
Alsungas novads. 

 
IZSOLES  PROTOKOLS 

Izsoles laiks un vieta - 2020.gada 30.novembrī, plkst.16.00, Alsungas novada domes telpās, 
Pils iela 1, Alsungā , Alsungas novadā. 
Izsolāmā nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta – dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-
1, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62429000217  
Izsolāmā nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 2100.00 EUR (divi tūkstoši viens 

simts  euro, 00 centi). 

Līdz laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis ” publicētajā sludinājumā norādītajam laikam 30.11.2020 
plkst.16.00 ir pieteikušies solītāji un saskaņā ar Alsungas novada domes sēdē 
apstiprinātajiem dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra 
Nr.62429000217  izsoles noteikumiem. 
Izsolē piedāvātā augstākā cena EUR __________ ( _____________ ), kuru nosolījis 
____________ 
Iemaksāts nodrošinājums EUR 210.00  (divi simti desmiteuro, 00 centi) apmērā. 
Pircējam līdz 2020.gada 15.decembrim jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā Alsungas 
novada dome Reģ. Nr. 90000036596, norēķinu kontā Nr. Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, 
KONTS LV78UNLA0011012130623.    
EURO _______ (_________________________). 
Pircējs apņemas nomaksāt visu summu līdz 2020.gada __________________ 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs:     ________________   
 Komisijas locekļi: 
_______________________  
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.5 
Alsungas novada dome. 

 
IZZIŅA 

norēķinam par izsolē iegūto objektu 
___________personas kods ____________, deklarētā dzīves vieta _________________, 
izsolē, kas notika 2020.gada 30.novembrī, plkst.16 00, ieguva īpašumā dzīvokļa īpašuma 
“Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra Nr.62429000217 par summu EUR   _________     
(________________________ ) . 
Iemaksāts nodrošinājums EUR  210.00 (divi simti desmit euro, 00 centi)  apmērā. 
 
Līdz 2020.gada 15.decembrim jāpārskaita EUR ____________ (_____________)  
Alsungas novada dome ”  Reģ. Nr. 90000036569, norēķinu kontā Nr. Banka A/S SEB, kods 
UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    
 
 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs :_______________  
Z.v. 
 
Protokoliste: ____________  
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Izsoles noteikumu pielikums Nr.6 

Alsungas novada dome. 
 

Pirkuma līgums 
2020. gada _______ 
 
     Alsungas novada dome , reģistrācijas Nr.90000036596, juridiskā adrese: Pils iela 1, 
Alsunga, Alsungas novads ” Daigas Kalniņas personā, kurš rīkojas uz Alsungas novada 
pašvaldības nolikumu pamata, turpmāk - PĀRDEVĒJS, no vienas puses, 
______________________________________________un turpmāk saukts - PIRCĒJS, no 
otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – LĪDZĒJI, pamatojoties uz 2020.gada 5.novembra 
izsoles rezultātiem, noslēdza šo līgumu par sekojošo: 
 

1. 
PĀRDEVĒJS pārdod PIRCĒJAM dzīvokļa īpašuma “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, ar kadastra 
Nr.62429000217 turpmāk tekstā – nekustamais īpašums “Stirnas 2”-1, Alsungas novads. 
 

2. 
Nekustamais īpašums pieder PĀRDEVĒJAM un īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu 
nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas, Alsungas novada zemesgrāmatu nodalījuma Nr.349 1 
ar 2020.gada 29.jūlijā lēmumu (žurnāla Nr.300005167978) uz Alsungas novada pašvaldības, 
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000036596 
 

3. 
PIRCĒJAM un PĀRDEVĒJAM ir labi zināms nekustamā īpašuma pašreizējais stāvoklis. 
PUSES nākotnē atsakās izvirzīt jebkura veida savstarpējas pretenzijas šajā sakarā. 
 

4. 
Nekustamais īpašums “Stirnas 2”-1, Alsungas novads, pārdots par EUR _________ 
(___________________ ). 
Pirkuma cenas daļu EUR ___________ ( __________________________) apmērā PIRCĒJS ir 
samaksājis PĀRDEVĒJAM līdz šī līguma parakstīšanas brīdim. 
Pirkuma cenas atlikusī daļa EUR__________  (__________) apmērā tiks samaksāta 
Pārdevējam, ieskaitot to Alsungas novada dome ”  Reģ. Nr. 90000036569, norēķinu kontā 
Nr. Banka A/S SEB, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623.    
PIRCĒJA īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu tiek nostiprinātas Zemesgrāmatu nodaļā 
pēc šī līguma parakstīšanas. 
 

5. 
PĀRDEVĒJS paziņo, ka šis nekustamais īpašums nav nevienam atsavināts, nav ieķīlāts, strīdu 
un zem aizlieguma nesastāv, nav apgrūtināts ne ar kāda veida parādiem, saistībām, 
prasībām vai cita veida ierobežojumiem. 

6. 
LĪDZĒJIEM ir zināms un saprotams Latvijas Republikas Civillikuma 2021.-2046.pantu saturs. 
LĪDZĒJIEM ir saprotams šī līguma saturs un nozīme, viņi to atzīst par pareizu un abpusēji 
izdevīgu. LĪDZĒJI labprātīgi vēlas šo līgumu noslēgt. 
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7. 
LĪDZĒJU intereses visās valsts un pašvaldību, administratīvajās un citās iestādēs jautājumā 
par nekustamā īpašuma reģistrāciju un īpašuma tiesību nostiprināšanu uz PIRCĒJA vārda 
vien personīgi pārstāvēs un visus nepieciešamos dokumentus parakstīs PIRCĒJS. 
 

8. 
Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noformēšanu, apliecināšanu, koroborēšanu un 
īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, maksā PIRCĒJS. 
 

9. 
Visi strīdi, kas radušies starp LĪDZĒJIEM, tiek atrisināti savstarpēji vienojoties vai, ja šāda 
vienošanās nav iespējama, strīdi tiek risināti Civillikumā noteiktajā kārtībā. 
 

10. 
Šim līgumam pievienoti sekojoši dokumenti: 
1) Zemesgrāmatu apliecības kopija; 
2) Zemes robežu plāna kopija; 
 

11. 
Šis līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros uz 2 (divām) lapām, visiem līguma 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
 
PĀRDEVĒJS:  
PIRCĒJS:   
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8.# 

Par dzīvokļa īpašuma Almāle 2-3, Almāle, Alsungas novads atsavināšanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.3, Alsunga, Alsungas novads, kadastra 

Nr.6242 900 0215, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 42.50 m
2
, kopīpašuma 

425/1937 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 

62420090280001 un kopīpašuma 555/3263 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumus 62420090280, kura kopējā platība 2620m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), 

nostiprinātas 2020.gada 4.martā Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada  

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.325 3. 

Atsavināšanas likuma 45.pants nosaka: 
“(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: 

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. 

(6) 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 45.panta piektā daļa).” 

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

mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst Atsavināšanas likuma 4.panta 

ceturtajā daļā minētā persona un šādā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. 

Dzīvokļa īpašumam Nr.3 ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1. Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2020.gada 1.oktobrī ir 

700.00 EUR (septiņi simti eiro un 00 ceti). 

2. Atlikusī bilances vērtība 1028.14 EUR (jāņem vērā ka ēkai nepieciešams kapitāls 

remonts) 

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 21.novembra 

lēmumu Nr.15 “Par dzīvokļa Almāle 2-3, Alsungas novads atsavināšanu”, Finanšu un 

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

komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Almale 2-3, Almāle, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 0215, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 

42.50m
2
, kopīpašuma 425/1937 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
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mājas ar kadastra apzīmējumu 62420090280001  un kopīpašuma 425/1937 

domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420090280, kura kopējā 

platība 2620 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3 nosacīto cenu 700.00 EUR (septiņi simti eiro un 00 

ceti).  

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

lēmuma pieņemšanas nosūtīt Atsavināšanas paziņojumu  pirmpirkuma tiesīgai 

personai  [..], p.k. [..], piedāvājot to atsavināt. 

4. Noteikt, ka dzīvokļa īpašums Nr.3 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot 

trīs mēneša laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas).  

5. Ja [..] Atsavināšanas likumā noteiktajā termiņām sniedz atbildi, Alsungas novada 

dome slēdz pirkuma līgumu  par apstiprināto nosacīto cenu.  

 

 

9.# 

Par dzīvokļa “Almāle 2” dzīvoklis Nr 1, Almāle Alsungas novads, atsavināšanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē saņemts [..], p.k. [..] iesniegums (05.10.2020., reģ. Nr.2.1.17/41) 

ar lūgumu atsavināt dzīvokli Almāle 2 – 3. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantu “(1) Valsts mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts 

iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 

2) Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita 

institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas personas manta.” 

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

panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu; 8. panta trešo daļu un 9. panta otro daļu; 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta otro 

daļu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma 

publiskas personas manta”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta septiņpadsmito punktu. 

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

apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Sagatavot  atsavināšanai nekustamo īpašumu “Almāle 2 dzīvokli Nr.1” (domājamā 

daļa 552/1937). 

2. Ierakstīt zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļu īpašumu “Almāle 2 dzīvokli Nr.1” 

(domājamā daļa 552/1937). 

3. Uzdot novērtēšanu Alsungas novada mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai, ņemot 

vērā sertificēta eksperta sagatavoto atzinumu. 

4.  Uzdot nekustamā īpašuma speciālistei S. Kreičmanei sagatavot izsoles noteikumus 

organizēt neatkarīgu vērtētāju īpašuma tirgus vērtības noteikšanai.  
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5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt domes izpilddiretoram. 

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

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

 

 

10.# 

Par dzīvokļa īres līguma noslēgšanu 

D.Kalniņa, S. Kreičmane  

Alsungas novada domē iesniegts iesniegums no [..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas 

novads ( reģ. Nr.2.1.17/329, 05.10.2020.) ar lūgumu pārslēgt viņas mirušās mātes īrētā 

dzīvokļa īres līgumu ar viņu, jo M. Jēkabsone ir invalīds, kas kopā ar māti dzīvoja šajā 

dzīvoklī. 

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, īrnieka nāves vai 

rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja 

tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma “Par 

dzīvojamo telpu īri” 14.panta ceturto daļu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Alsungas novada domei noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Aizputes 

iela 10-4 Alsungā, Alsungas novads, izīrēšanu  ar [..] uz pieciem gadiem. 

2. [..] pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt līgumus ar AS „Sadales Tīkls” un citiem 

komunālo pakalpojumu sniedzējiem. 

3. Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc pozitīva apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmuma saņemšanas. 

 

11.# 

Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 62420030081 atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma Paulīnes  

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 05.10.2020. 

tika saņemts  iesniegums no SIA MM Mežsaimniecība, reģ. Nr.41203046813,  ar lūgumu 

atdalīt no nekustamā īpašuma “Paulīnes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

62420030081 - 4.2 ha un piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunus  nosaukumus. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 

ka iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu 

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

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

uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 

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

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

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

komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu “Paulīnes” (kadastra Nr. 62420080328) zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420030081-4.20 ha. 
2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). 
3. Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu: “Krūmi”, Alsungas novads. 

 

12.# 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420080328 atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma “Paulīnes” 

D.Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 05.10.2020 

tika saņemts  iesniegums no SIA MM Mežsaimniecība, reģ. Nr.41203046813,  ar lūgumu 

atdalīt no nekustamā īpašuma “Paulīnes” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

62420080328-25.70 ha un atstājot atdalītajai zemes vienībai esošo nosaukumu “Paulīnes” 

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

ka iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu 

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

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

uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 

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

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

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

komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 
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“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu „Paulīnes ” (kadastra Nr. 62420080328) zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420080328 - 25.70 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

3. Noteikt vecā īpašuma sastāvā paliekošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 

62420070104,62420070105,62420080329 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

62420080329 mežsaimniecība( NĪLM kods 0201). 
4. Atstāt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu un būvēm saglabājot adresi Paulīnes”, 

Alsungas novads, bet vecā īpašuma sastāvā esošajām zemes vienībām (ar kadastra 

apzīmējumiem 62420070104, 62420070105, 62420080329, 62420080330) apstiprināt 

jaunu nosaukumu “ Paulīnes aploks”, Alsungas novads. 

13.# 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Graudiņi” 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 06.10.2020. 

tika saņemts  iesniegums no Alsungas novada zemnieku saimniecības Rimzāti, reģ. Nr. 

41201014067,  ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma “Graudiņi” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 62420050029-0.40 ha un piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu  

nosaukumu un ēkām adresi. 

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

ka iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu 

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

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

uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 

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

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

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

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

komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašumu „Graudiņi ” (kadastra Nr. 62420050029) zemes 

vienību  ar kadastra apzīmējumu 62420050029 - 0.40 ha. 

2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  
3. Piešķirt  atdalītajai zemes vienībai jaunu  nosaukumu: “Idilles”, Alsungas novads un 

funkcionāli saistītām būvēm ar kadastra apzīmējumiem(62420050029001, 
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62420050029002, 62420050029003, 62420050029004, 62420050029005, 

62420050029006) mainīt adresi uz :”Idilles”, Alsungas novads. 

 

14.# 

Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

 

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisija (06.10.2020., sēdes protokols Nr. 3) 

iesaka Alsungas novada domei slēgt īres līgumus ar dzīvokļu rindā uzņemtajiem 

iedzīvotājiem par dzīvokļu īri. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās 

daļas 3. punktu un Dzīvokļu komisijas ieteikumu (06.10.2020., sēdes protokols Nr. 3), likuma 

“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. pantu, 4. panta pirmo daļu, 5. pantu un 

14.panta pirmās daļas 5) punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..], p.k. [..], par dzīvokli Raiņa iela 1 - 5, Alsunga, 

Alsungas novads, mainot to pret īrēto dzīvokli Almale 2 – 2, Almale, Alsungas 

novads. 

2. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Almale 7-2, Almālē, Alsungas 

novadā, īri. 

3. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Skolotāju māja - 2, Alsungā, 

Alsungas novadā, īri. 

 

15.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 

16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. 

gadam”” 

D.Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16., 17.pantu un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  
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Dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 “Grozījumi Alsungas novada domes 2020. 

gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 

2020. gadam”. 
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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 15.oktobra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 15#15) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2020. gada 15.oktobrī         Nr. 14 

 

Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 

46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16., 17.pantu 
 

Izdarīt Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” grozījumus, izsakot 2. punktu šādā 

redakcijā: 

“2. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības pamatbudžetu ar grozījumiem 2020. 

gadam šādā apmērā (1. pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 2095530 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 2187266 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 390282 euro, 

2.4. plānotie aizņēmumi – nav.” 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

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

Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 “Grozījumi Alsungas novada domes  

2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos  

Nr. 1 “Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2020.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. III 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2 095 530 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 763 193 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 647 527 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
647 527 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 647 527 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 647 527 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

11 711 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
635 816 

1.4 Īpašuma nodokļi 110 166 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 110 166 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 110 166 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 96 303 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
82 844 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
13 459 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 10 471 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
8 700 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
1 771 

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 3 392 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 192 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
200 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalojumiem un precēm 5 500 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis 5 500 
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2.0 Nenodokļu ieņēmumi 28 676 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 612 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 747 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
470 

9.4.3.0. 
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības 

ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 
  

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu 

210 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  0 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
67 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  865 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
40 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 700 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
  

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 125 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 0 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 760 

10.1.0.0. Naudas sodi 2 760 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 760 

10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 0 

10.3.0.0. 
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 
0 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 755 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 400 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu iņēmumi 2 355 

12.3.9.4 

Ieņēmumi no apdrošinātāja vai biedrības "Latvijas 

transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs "par atlīdzinātajiem 

izdevumiem 

  

12.3.9.9. 
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā 
2 355 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
21 549 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 10 200 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 10 000 
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13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
1 349 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 150 278 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
120 136 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 557 

21.3.5.9. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 557 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
75 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
75 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 17 582 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 3 546 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 1 613 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 068 

21.3.8.9. 
Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri, pārējie ieņēmumi 

par īri un nomu 
9 355 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
96 922 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 4 700 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 85 637 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 4 839 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 746 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 

par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

30 142 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
27 349 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
27 349 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 793 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 793 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 0 

4.1 Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 0 

20.0.0.0. 

Ieņēmumi no Eiropas Savienības dalībvalstīm un 

Eiropas Savienības institūcijām un pārējām valstīm un 

institūcijām, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis un 

Eiropas Savienības institūcijas 

0 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

5.0 Transferti 1 153 383 

17.0.0.0. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
0 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 1 013 228 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 1 013 228 
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18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
387 509 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

211 678 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
414 041 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 140 155 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 140 155 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

21.7.0.0. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 2 187 265 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 187 266 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 340 362 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 50 273 

04.000 Ekonomiskā darbība 139 116 

05.000 Vides aizsardzība 25 425 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 379 593 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 304 431 

09.000 Izglītība 843 118 

10.000 Sociālā aizsardzība 104 948 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 187 265 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 946 265 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 770 018 

1000 Atlīdzība 1 088 655 

1100 Atalgojums 870 554 

1110 Mēnešalga 821 010 

1111 Deputātu mēnešalga 24 643 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 796 367 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 44 648 

1141 Piemaksa par nakts darbu 870 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
530 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti 
0 

1147 Piemaksa par papildu darbu 42 788 

1148 Prēmijas un naudas balvas 460 
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1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
4 896 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
218 101 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
210 419 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
7 682 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

7 682 

1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 
0 

2000 Preces un pakalpojumi 678 863 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
2 651 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1 864 

2111 Dienas nauda 364 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 500 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
787 

2121 Dienas nauda 487 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
300 

2200 Pakalpojumi 485 847 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9 869 

2210 Pārējie sakaru pakalpojumi 9 869 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 137 565 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 63 154 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 5 600 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 54 911 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām 

un atkritumu utilizāciju 

13 900 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
67 608 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
22 201 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
9 729 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 5 791 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
3 455 
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2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
10 110 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 870 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 15 452 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
244 088 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 73 637 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 18 740 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
12 892 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 42 561 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 25 000 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 33 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
71 225 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 12 991 

2250 Informācijas tehnoliģiju pakalpojumi 12 991 

2260 Īre un noma 8 566 

2261 Ēku, telpu īre un noma 2 979 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 5 587 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 4 240 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 400 

2273 
Maksa par zinātniskās pētniecības darbu 

izpildi 
0 

2274 
Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie 

izdevumi 
0 

2275 
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 
0 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
3 840 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
920 

2280 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
920 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
170 513 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
31 418 

2311 Biroja preces 9 826 

2312 Inventārs 19 192 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
2 400 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 76 059 
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2321 Kurināmais 33 588 

2322 Degviela 40 597 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 874 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

620 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 620 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
29 505 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
27 051 

2363 Ēdināšanas izdevumi 27 051 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 5 860 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 515 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
18 337 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 18 237 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
14 018 

2515 Dabas resursu nodoklis 3 000 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
1 219 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 100 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 2 500 

4000 Procentu izdevumi 2 500 

4300 Pārējie procentu maksājumi 2 500 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
2 500 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
2 500 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 103 851 

3000 Subsīdijas un dotācijas 13 945 

3260 
Valsts un pašvaldību dotācijas komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiemun fiziskām personām 
13 945 

3263 Dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 13 945 

6000 Sociālie pabalsti 89 906 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
6 935 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 6 935 
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6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
17 034 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 100 

6254 Pašvaldību pabalsti krīzes situācijā 715 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
12 541 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 3 678 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
768 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 150 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
61 019 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
26 162 

6411 Samaksa par aprūpi mājās 8 650 

6412 
Samaksa par institūciju sniegtajiem ilgstošiem 

sociālās aprūpes pakalpojumiem  
13 692 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

3 820 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
34 857 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 532 

6422 Naudas balvas 1 020 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 32 305 

6500 

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, 

pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 

0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
72 396 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 72 396 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 70 894 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 70 894 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
0 

7220 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
  

7240 Transferti publiski atvasinātām personām,transfertu atmaksa 800 

7270 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātajām publiskajām personām, 

budžeta nefinansētām iestādēm 

702 

2.0. Kapitālie izdevumi 241 000 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 241 000 
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5000 Pamatkapitāla veidošana 241 000 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 1 100 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 Nemateriālie ieguldījumi 1 100 

5120 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1 100 

5200 Pamatlīdzekļi 239 900 

5210 Zeme, ēkas un būves 89 060 

5211 Dzīvojamās ēkas 8 500 

5212 Nedzīvojamās ēkas 37 990 

5213 Transporta būves 40 751 

5214 Zeme zem ēkām un būvēm 0 

5215 Kultivētā zeme 0 

5216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 0 

5217 Pārējā zeme 0 

5218 Celtnes un būves 0 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 1 819 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 59 490 

5231 Transportlīdzekļi   

5233 Bibliotēku krājumi 5 558 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 4 289 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 49 643 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 91 350 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 

5270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
0 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 142 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 100 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 390 140 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 54 780 

  Aizņēmumi 0 

  Aizņēmumu atnaksa -243 667 

  
  

Sagatavoja A. Mundiciema 
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Paskaidrojuma raksts 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 

“Grozījumi Alsungas novada domes 2020. gada 16. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam” 

 

Budžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 2095530 kopsummā (par Euro 24393 vairāk kā 

iepriekš apstiprinātajā tāmē), un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no 

uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no 

pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), 

ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī 

transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un 

paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu 

īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2020.gada 1.janvāri bija EUR 390282.49.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 635816.  

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze kopā EUR 108466, tai skaitā par zemi – 

EUR 96303, par ēkām – EUR 8971 par mājokļiem EUR 3192.  

Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 406391. 

Transferti no citām pašvaldībām plānoti EUR 140155 (-1353), tai skaitā par izglītības 

iestāžu savstarpējiem norēķiniem plānoti EUR 60500  (-4500), ieņēmumi Pils rekonstrukcijai 

EUR 79655  (+3147). 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 1013228 ( +6330), tai skaitā valsts 

mērķdotācijas  pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām ir plānotas EUR  270455 apmērā, saņemti transferti no LAD autoceļa 

Grāveri- Putni atjaunošanai  EUR 187922, mērķdotācija pašvaldības ielu un autoceļu 

uzturēšanai EUR 73459. 

Saņemti Valsts budžeta transferti mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādei EUR 

2308, Izglītības iestāžu projektu realizācijai (projektam “Skolas soma”) EUR 721 , Mūzikas 

skolas un mākslas klases materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai EUR 2870. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR  28676 (+8601) apmērā veido ieņēmumi no zemes  

pārdošanas EUR 10000, ieņēmumi par dzīvokļu pārdošanu EUR  10200, ieņēmumi 10 % 

apmērā no valsts budžeta par zemes izpirkšanu 2019.gadā EUR 2355, valsts un pašvaldības 

nodevas, naudas sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 150278 (+7615) apmērā veido 

vecāku līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 5577, ieņēmumi no dokumentu 

izsniegšanas un kancelejas pakalpojumiem EUR 75, ieņēmumi par telpu īri EUR 9355, par 

telpu  nomu EUR  3546,  par biļešu realizāciju EUR 4700,  ieņēmumi par komunālajiem 

pakalpojumiem EUR 90318, ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 4839 u.c. 
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Izdevumi 

Budžeta izdevumi kopā plānoti EUR 2187266 apmērā (neskaitot Valsts kases 

aizņēmumu pamatsummas atmaksas), t.i., vairāk kā sākotnēji plānots Euro 14587. 

Tā kā sākotnēji plānotajiem darbiem ir izmaiņas, nepieciešams veikt budžeta 

grozījumus. 

1. Pils Dienvidu korpusa rekonstrukcijas II kārtai kopā tāmē paredzēti līdzekļi Euro 

102189, 

Atbilstoši 2020.gadā realizējamam apjomam un noslēgtajiem līgumiem summa 

Euro 91350, ekspozīcijas izveidei Euro 10839. 

2. Izdevumi logu nomaiņai TIC ēkai Skolas ielā 11A sākotnēji plānoti Euro 21800, 

pēc noslēgtajiem līgumiem  summa Euro  23590, starpība Euro 1790. 

3. Izdevumi radiatoru nomaiņai TIC ēkai Skolas ielā 11A paredzēti  Euro 9741.  

 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 340362 (-21892),apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

 domes pārvaldei  EUR  273533,  

 vēlēšanu komisijai EUR 1829, 

 izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  EUR 65000. 

 

Neparedzētiem  gadījumiem (rezerves fonds) EUR 20107. 

 Nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai EUR  9215. 

Rezerve projektu realizācijai un izdevumiem noteiktiem mērķiem EUR 25558. 

 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 50273 (-4035) apmērā: 

       *Alsungas novada domes pašvaldības policijai 33505,darbības nodrošināšanai,  

       *Administratīvajai komisijai EUR 487, 

       *Bāriņtiesai   EUR 16281. 

 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 379593 (-1035)  apmērā, t.sk.:  

 EUR    46832- apkurei, 

 EUR   256723  komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

 EUR     76038- mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 304431  (-4020) apmērā, t.sk.: 
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 EUR      17656  sportam, 

 EUR      36623  bibliotēkai, 

 EUR     156394  Tūrisma informācijas centram (no tiem 102189 EUR pils 

remontam un ekspozīcijas izveidei), 

 EUR       93758 kultūrai. 

 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 843118 (+50819) apmērā, t.sk.: 

 EUR  219256 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  503592 Alsungas vidusskolai, 

 EUR    87665 Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR   32605 Izglītības pārvaldei. 

 

. 

Sociālā aizsardzība 

Izdevumi sociālajai aizsardzībai kopā plānoti EUR 104948 (-3916): 

          *Sociālajam dienestam  EUR 88866, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR, pašvaldības 

pirktie sociālie pakalpojumi  EUR 27660, 

           *Algotiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem EUR 9216,  

           * Sabiedrisko pakalpojumu centram EUR 6866. 

 

            Ekonomiskā darbība 

           Kopā izdevumi ekonomiskajai darbībai plānoti   EUR 139116 (-1334): 

         * Izdevumi pašvaldības autoceļiem  EUR 107327, tai skaitā autoceļa Grāveri- Putni 

rekonstrukcijai EUR 42085, 

         *  Izdevumi būvvaldei EUR 15764,  

         *  Izdevumi autobusu uzturēšanai skolēnu pārvadīšanai EUR 16025. 

         

          Dabas resursi 

        Dabas aizsardzībai plānoti izdevumi EUR 25425. 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2020.gadā jāatmaksā EUR 

39155. Saņemot atmaksu par 2019./2020. gados realizētajiem projektiem autoceļu 

atjaunošanai, jāatmaksā arī šo projektu realizācijai saņemtie aizņēmumi no Valsts kases EUR 

204512. 

Kopā aizņēmumu atmaksai 2020.gadā  Euro 243667. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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16.# 

Par finansējumu biedrībai “Liepu ielas radošais kvartāls”  

D.Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Alsungas novada dome 06.10.2020. saņēma biedrības “Liepu ielas radošais kvartāls” 

iesniegumu par priekšfinansējumu biedrības apstiprinātajam projektam Eiropas Sociālā fonda 

projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (Līguma Nr. 

15/07/19-2). Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu Alsungas 

novadā,  īstenojot preventīvus pasākumus riska grupas un saistītajiem jauniešiem, sniegt  

zināšanas (instrumentus) ar kuru palīdzību viņi pilnveidotu sevi un paši spēs plānot un 

realizēt dažādus imrovizācijas teātra pasākumus. Izmantojot vienu no neformālās izglītības 

metodēm “TEĀTRIS”. Tā kā Biedrībai nav tik daudz savu līdzekļu, lai nodrošinātu 20% 

priekšfinansējumu projekta izmaksu segšanai, tad Biedrība lūdz piešķirt projekta 

priekšfinansējumu 920,00 eiro apmērā. Priekšfinansējumu nepieciešams saņemt līdz 

2020.gada 21.oktobrim.  

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes 

deputātu atzinums bija, ka biedrība veic milzīgu darbu ar jauniešiem, kas ir arī pašvaldības 

funkcija, tāpēc prasītais finansējums būtu nevis aizdodams, bet piešķirams. 

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

likuma 5. pantu un biedrības “Liepu ielas radošais kvartāls” iesniegumu, Finanšu un 

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

komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 920,00 eiro apmērā biedrībai “Liepu ielas radošais kvartāls”, 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaistei jaunatnes iniciatīvu 

projektos.  

2. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai pārkaitīt finansējumu biedrībai 

“Liepu ielas radošais kvartāls” līdz 2020. gada 21. oktobrim. 

3. Biedrībai “Liepu ielas radošais kvartāls” līdz 2021. gada 30. janvārim iesniegt 

pārskatu par 2020. gadā paveikto darbā ar Alsungas novada jauniešiem. 

 

17.# 

Par Alsungas novada domes apbalvojumiem 

D.Kalniņa 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 2018. gada 17. maija nolikumu Nr. 1 

“Nolikums par Alsungas novada domes apbalvojumiem”, gada balva tiek pasniegta šādās 

nominācijās: 

1. IZGLĪTĪBĀ - par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē; 
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2. KULTŪRĀ - par aktīvu radošu darbību kultūras jomā, kultūras mantojuma saglabāšanu, 

par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē; 

3. SPORTĀ – par ieguldījumu sporta attīstībā novadā, par izciliem sasniegumiem un novada 

vārda popularizēšanu valstī un pasaulē; 

4. TAUTSAIMNIECĪBĀ - par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, 

novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā, darba vietu radīšanā; 

5. VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ - par ieguldīto darbu novada 

iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē; 

6. SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ - par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada 

vārda popularizēšanā valstī un pasaulē; 

7. MECENĀTISMĀ – par nesavtīgu ieguldījumu novada talantu atbalstīšanā; par ievērojamu 

finansiālu un cita veida atbalstu novada domes, iestāžu un nevalstisko organizāciju projektu 

un ideju īstenošanā; 

8. ĪPAŠA NOMINĀCIJA – par specifisku, citās nominācijās neietilpstošu darbību vai 

ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā. 

Savukārt apbalvojumu “Goda novadnieks” piešķir fiziskām personām par darbu un 

sevišķiem nopelniem Alsungas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, 

sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem 

uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. 

Izvirzīt apbalvojamo personu abiem apbalvojumiem var Domes deputāti, Domes komitejas, 

Alsungas novadā reģistrētas juridiskās personas vai juridisku personu struktūrvienības, valsts 

un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas gada balvai un 

ne mazāk kā 7 personas Goda novadnieka apbalvojumam). 

Ierosinājumus par Gada balvas piešķiršanu ir jāiesniedz Alsungas novada domē, Pils ielā 

1, Alsungā, līdz katra gada 15. oktobrim. Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu 

atzinumu un 15.10.2020. Alsungas novada apbavojumu padomes lēmumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Piešķirt Alsungas novada domes Gada balvu, pasniedzot apliecinājuma rakstu un 50,00 

eiro naudas balvu: 

IZGLĪTĪBĀ  “Liepu ielas radošais kvartāls” un tā vadītāja Dace Oberšate-Veisa; 

KULTŪRĀ Dace Martinova 

TAUTSAIMNIECĪBĀ Miks Gornijs;  

VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ Mārīte Kņaze; 

SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ  Laura Vilciņa; 

ĪPAŠĀ NOMINĀCIJĀ Daiga Normonta, Gunta Matēviča, Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs. 

2. Piešķirt apbalvojumu “Goda novadnieks” Dainai Priedei, pasniedzot goda zīmi, 

apliecinājuma rakstu un naudas balvu 217,03 eiro apmērā, ieskaitot iedzīvotāju ienākuma 

nodokli, ko pašvaldība ietur un iemaksā valsts budžetā.   
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18.# 

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

līdz decembrim 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa  

Ņemot vērā neizlietoto interešu izglītības finansējumu no š.g. janvāra līdz augustam un 

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, apstiprināt Interešu izglītības pulciņus Alsungas novadā 

2020. gadā no oktobra līdz decembrim. Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 08.10.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI ALSUNGAS NOVADĀ 

2020. gadā (oktobris – decembris) 

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

1. Datorika 1. – 3.  3 V. Cīrule 
2. Novadmācība 4. – 6. 6 L. Stašaite 
3. Tautiskās dejas 1. – 4.  2 G. Freiberga 
 5. – 12. 2 

4. Sporta pulciņš 2. – 4. 

5. – 9.  

6 D. Siliņa 

5. Mazpulki 1. – 12. 6 I. Riķīte 
6. Ansamblis 1. – 6.  3 I. Pavāre  

  KOPĀ: 28  

 

19.# 

Par pārtikas paku nodrošināšanu Alsungas vidusskolas skolēniem attālināto mācību 

laikā 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 624 "Grozījumi 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" 1.9. punktu, no 2020. gada 26. 

oktobra līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības programmas un 

vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.-12. klasē notiek attālināti. Alsungas 

novada pašvaldība ir piešķīrusi visiem Alsungas vidusskolas audzēkņiem brīvpusdienas. Lai 

atvieglotu vecākiem iespējas nodrošināt bērnu ēdināšanu attālināto mācību laikā, kas ir 
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būtisks priekšnoteikums, lai bērni varētu pilnvērtīgi mācīties, vienlaikus ievērojot drošības 

pasākumus, būtu brīvpusdienām produktu iepirkšanai paredzētais finansējums jānovirza 

pārtikas paku izveidei un piegādei skolēnu ģimenēm, ja skolēniem, pamatojoties uz 2020. 

gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai" un šo noteikumu grozījumiem vai Alsungas novada 

domes lēmumu, ilgāk kā vienu nedēļu jāmācās attālināti. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2) punktu, 15. panta pirmās 

daļas 4) un 7) punktu, Alsungas novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 8/2017 “Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības 

iestādēs” un 2020. gada 16.janvāra Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 

“Par Alsungas novada domes budžetu 2020. gadam”, 

Deputāti apspriežas un ierosina papildināt lēmuma pirmo punktu ar šādu tekstu: “un, ja 

skolēna vecāks apliecinājis vēlmi saņemt pārtikas paku”. 

atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Inga Bredovska, Jānis Brūklis, Ilze Bloka, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, 

Ainars Macpans 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Noteikt, ka 5. – 12. klašu skolēnu brīvpusdienām paredzētais pašvaldības finansējums 

pārtikas produktu iegādei izlietojams pārtikas paku komplektēšanai, ja ar Ministru 

kabineta noteikumiem vai Alsungas novada domes lēmumu tiek noteiktas attālinātas 

mācības visai skolai vai konkrētām klasēm vai klašu grupām, kas ir ilgākas par vienu 

nedēļu un, ja skolēna vecāks apliecinājis vēlmi saņemt pārtikas paku. 

2. Noteikt, ka vienam bērnam vienai attālināto mācību dienai tiek iegādāti pārtikas 

produkti 0,83 eiro apmērā. 

3. Rīkojumu par pārtikas paku komplektēšanu un piegādi šī lēmuma 1. punktā 

noteiktajos gadījumos izdod Alsungas novada domes izpilddirektors. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

     

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 

 


