
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 21. maijs                                                    Nr. 13 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala daļas Dārzniecības ielā 7A, Kuldīga, 

Kuldīgas nov., atsavināšanu publiskā izsolē. 

2. Par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā. 

3. Par jaunatnes iniciatīvu projektu apstiprināšanu. 

4. Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par līguma slēgšanu un izpildes kontroli. 

6. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošu Alsungas novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Alsungas novada pašvaldības vārda. 

7. Par zemes nomu. 

8. Par zemes nomu. 

9. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420020113. 

10. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un jauna līguma 

noslēgšanu. 

11. Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

12. Par nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam 

grozījumu izstrādei. 

13. Par priekšlikumiem paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanai. 

 

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

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, 

Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Grigorijs Rozentāls. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 

  

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


1.# 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala daļas Dārzniecības ielā 7A, Kuldīga, 

Kuldīgas nov., atsavināšanu publiskā izsolē 

D. Kalniņa 

1. Alsungas novada dome izskata 24.04.2020. Alsungas novada pašvaldībā saņemto Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-132/3872 par informācijas 

sniegšanu. 

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus tika konstatēts: 

2.1. Kuldīgas novada dome 26.03.2020. sēdē (prot. Nr.6, 49.p.) pieņēma lēmumu “Par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – zemesgabala daļas Dārzniecības ielā 7A, Kuldīga, 

Kuldīgas nov., atsavināšanu publiskā izsolē”, 

2.2. nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības daļas – 75850 m² platībā, kas atdalāma 

no zemes vienības Dārzniecības ielā 7A, Kuldīga, Kuldīgas novadā, 

2.3. nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) 1.80 EUR par 1 m², par kopējo platību 

- 75850 m² ir noteikta – 136 400,00 EUR, izsoles solis – 0.10 EUR par 1 m², 

2.4. nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” 56.panta 2.punktu, kas 

nosaka, ka “līdz stājas spēkā likums par administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai 

saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā 

minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, 

ir tiesības: atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība 

pārsniedz 50 000 euro un 0.1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības”, un 24.04.2020. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli Nr. 1-132/3872 par informācijas 

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

apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piekrist, ka Kuldīgas novada dome nodod atsavināšanai publiskā izsolē ar augšupejošu 

soli pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes vienības daļu  75850 m² platībā, kas 

atdalāma no zemes vienības Dārzniecības ielā 7A, Kuldīga, Kuldīgas novadā, sākumcena 

(nosacītā cena) 1.80 EUR par 1 m², par kopējo platību  75850 m² ir noteikta – 136 

400,00 EUR, izsoles solis – 0.10 EUR par 1 m². 

2. Lēmuma kopiju nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Voldemāram 

Dunajevam. 



2.# 

Par skolēnu apbalvošanu par sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā 

D. Kalniņa, U. Priedoliņa 

Izglītības speciāliste Undīne Priedoliņa informē domes deputātus par skolēnu 

sasniegumiem 2018./2019. mācību gadā. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta sēdes protokollēmumu Nr. 

4#1, “Kārtība, kādā notiek apbalvošana par sasniegumiem skolēniem” un izglītības darba 

speciālistes Undīnes Priedoliņas informāciju par olimpiāžu, konkursu un sacensību rezultātiem 

2018./2019. mācību gadā, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Deputāts Ainars Macpans balsojumā nepiedalās, lai izvairītos no iespējama interešu konflikta 

rašanās). 

Dome nolemj: 

Pasniegt diplomus un izmaksāt naudas balvas Alsungas vidusskolas skolēniem un 

skolotājiem par dalību valsts organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās un 

konkursos 2019./2020. mācību gadā, atbilstoši 2014. gada 20. marta nolikumam “Kārtībai par 

vispārizglītojošās skolas un mūzikas skolas audzēkņu apbalvošanu Alsungas novadā” pēc 

pielikumā esošā saraksta. 

 

APBALVOJAMO SARAKSTS 

atbilstoši 2014. gada 20. marta  

“Kārtībai par vispārizglītojošās skolas  

un mūzikas skolas audzēkņu apbalvošanu 

 Alsungas novadā” 

Apbalvošana par sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītības konkursos 

Konkursa nosaukums Skolēns Naudas balva Iegūtā vieta Pedagogs 

“Stīgu instrumentu 

spēle  - ģitāras spēle” 

valsts konkursa II 

kārta 

[..] 30 euro 3. vieta Ainars 

Macpans 

/30 euro 

“Stīgu instrumentu 

spēle – ģitāras spēle” 

valsts konkursa II 

grupā 

[..] 30 euro 3. vieta Ainars 

Macpans 

/30 euro 



Pamatojums: Sadaļas “Apbalvošana par sasniegumiem profesionālās ievirzes izglītības 

konkursos” 1.6. punkts un sadaļas “Pedagogu apbalvošana” 1. punkts. 

Kopā:  120.00 Euro 

Apbalvošana par sasniegumiem interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās 

Konkursa nosaukums Skolēns Naudas 

balva 
Iegūtā 

vieta 
Pedagogs 

Tradicionālās 

dziedāšanas konkurss 

“Dziesmu dziedu, 

kāda bija 2020” 

Kurzemes reģionā 

Alsungas vidusskolas 

folkloras kopai ”Suitiņi”: 

 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

 

 

7 euro 

7 euro 

7 euro 

7 euro 

7 euro 

I 

pakāpes 

diploms 

Gunta 

Mateviča  

/7 euro 

Kuldīgas novada 

skolēnu sacensības  

“Peldēšana” 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

7 euro 

5 euro 

5 euro 

5 euro 

2. vieta 

3. vieta 

3. vieta 

3. vieta 

Dace Siliņa 

/22 euro 

Kuldīgas novada 

skolēnu sacensības 

“Jauno vieglatlētu 

daudzcīņa” 

[..] 

[..] 
7 euro 

5 euro 

2. vieta 

3. vieta 

Dace Siliņa 

/12 euro 

 

Kuldīgas novada 

skolēnu sacensības 

“Florbols” 

Alsungas vidusskolas 

skolēniem: 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

 

 

 

5 euro 

5 euro 

5 euro 

5 euro 

5 euro 

5 euro 

5 euro 

5 euro 

3. vieta Dace Siliņa 

/5 euro 

 

Pasaules čempionāts 

ugunsdzēsības sportā 

Sarātovā 

Komanda: 

[..] 

[..] 

[..] 

[..] 

 

10 euro 

 

10 euro 

10 euro 

10 euro 

1. vieta Vikentijs 

Rozgaļs 

/10 euro 

Pamatojums:  sadaļas “Apbalvošana par sasniegumiem interešu izglītības konkursos un sporta 

sacensībās” 3. punkts, 4. punkts, 5. punkts, 6. punkts, 8. punkts un sadaļas “Pedagogu 

apbalvošana” 1. un 2. punkts. 

Kopā:  205.00 Euro 

 



3.# 

Par jaunatnes iniciatīvu projektu apstiprināšanu 

D. Kalniņa, K.Ciekale 

Saskaņā ar Alsungas novada domes 20.02.2020. sēdē (protokollēmums Nr. 4#13) 

apstiprināto nolikumu atklātu projektu konkursam jauniešu organizācijām “Priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kas tiek īstenots 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) ietvaros, ir saņemti 3 

projektu iesniegumi.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr. 460 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas 

noteikumi”, 2017. gada 20. oktobra sadarbības līgumu Nr. P6-13/60 par Eiropas Savienības 

struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, 

atklāta projektu konkursam jauniešu organizācijām “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu, Eiropas Sociālā fonda projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklātā projektu 

konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas lēmumu (15.05.2020. protokols Nr. 1), 

Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 17. augustā ar Nr. 12-8/4 apstiprināto “Metodika 

„Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros” 

22.3. punktu,  

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt jaunatnes iniciatīvu projektu “ SAREDZI-SADZIRDI-JAUNATNI”. 

Īstenotājs: Liepu ielas radošais kvartāls biedrība, reģ. Nr. 40008280788. Projekta summa: 

4600,00 eiro. 

 

4.# 

Par projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, K.Ciekale 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)ietvaros tiek dota iespēja 

pašvaldībām bez pašvaldības līdzfinansējuma izsludināt atklātu projektu konkursu jauniešu 

organizācijām “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 

projektos”. Alsungas novadam tika piešķirti 9200,00 eiro divu projekta atbalstīšanai. Tika 



saņemti trīs projektu iesniegumi, no kuriem nepieciešamo punktu skaitu īstenošanas atbalstīšanai 

saņēma viens projekts. Līdz ar to nepieciešams izsludināt atkārtotu konkursu projektu 

pieteikumu iesniegšanai, atbalstot vienu projektu par summu 4600, o eiro. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības 

programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas 

noteikumi”, 2017. gada 20. oktobra sadarbības līgumu Nr. P6-13/60 par Eiropas Savienības 

struktūrfondu projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu (pielikumā – nolikums un tā pielikums).  

2. Izveidot konkursa projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju trīs cilvēku sastāvā:  

2.1. Komisijas vadītāja Alsungas novada domes deputāte Ilze Bloka,  

2.2. Komisijas sekretāre Alsungas novada Izglītības pārvaldes speciāliste Undīne Priedoliņa,  

2.3. Alsungas vidusskolas direktore Vigra Leismane. 

 

5.# 

Par līguma slēgšanu un izpildes kontroli 

D. Kalniņa, A. Jonele 

2020. gada 16. aprīlī ar Alsungas novada domes sēdes lēmumu Nr. 9#5 “Par Alsungas 

novada domes projektu konkursa “Mēs Alsungai!” izvērtēšanas rezultātiem” tika apstiprināta 

finansējuma piešķiršana konkursā “Mēs Alsungai!” iesniegtajiem projektiem, tai skaitā Alsungas 

Viedā ciema rīcības grupas iesniegtajam projektam “Skola – visforšākā vieta mācībām”. Sakarā 

ar to, ka Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa ir Alsungas Viedā ciema rīcības 

grupas dalībniece un grupas vadītāja, lai novērstu risku par iespējamu interešu konfliktu, 

nepieciešams nozīmēt personu, kas slēgs līgumu par projekta īstenošanu un kontrolēs tā izpildi. 

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

komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Andris 

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

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

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

Dome nolemj: 

Uzdot Alsungas novada domes priekšsēdētājas vietniekam Grigorija Rozentālam slēgt 

līgumu ar Alsungas Viedā ciema rīcības grupu par projekta “Skola – visforšākā vieta mācībām” 

īstenošanu un kontrolēt noslēgtā līguma izpildi. 

 



6.# 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes 

vienību atzīšanu par piekrītošu Alsungas novada pašvaldībai un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz Alsungas novada pašvaldības vārda 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmajā daļā noteikts, ka rezerves zemes fondā 

ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir 

attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda. 

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikto rezerves zemes 

fondā ieskaitītie zemes gabali un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotie zemes gabali, par 

kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta 

publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās 

zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību 

pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo 

zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība. 

No minētās Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestās daļas izriet, ka pirms lēmuma par 

rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību 

(turpmāk – rezerves zemes) ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšanas pašvaldībai jākonstatē 

šādu nosacījumu iestāšanās: 

1) pagājis valstij un vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves 

zemes izvērtēšanas divu gadu termiņš (turpmāk – zemes izvērtēšanas termiņš); 

2) Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldību izvērtētais 

rezerves zemes saraksts (turpmāk – izvērtētais zemes saraksts); 

3) publicētajā izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par 

tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai. 

No minētajām Zemes pārvaldības likuma normām izriet, ka gan lēmuma par rezerves 

zemes ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņemšana, gan ar to saistāmo nosacījumu izpildes 

konstatēšana, ir pašvaldības kompetences jautājums. 

 

Izvērtējot Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestajā daļā minētos kritērijus, Alsungas  

novada dome 

konstatē un secina: 
 

[1] Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta piektajā daļā noteikto, valstij un 

vietējām pašvaldībām pēc zemes reformas pabeigšanas piederošo un piekrītošo zemi izvērtē 

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā divu gadu laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis 

rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās vietējās pašvaldības administratīvajā 

teritorijā vai visās novada teritoriālā iedalījuma vienībās. 

Zemes reforma Alsungas novadā pabeigta, Alsungas novada lauku apvidū - 2016.gada 

28.janvarī, Ministru kabinetam izdodot rīkojumu Nr. 49 “Par zemes reformas pabeigšanu 

Alsungas novada lauku apvidū”.  

No minētā secināms, ka zemes reforma Alsungas novadā pabeigusies 2016.gada 

28.janvarī. 

[2] Kārtība, kādā nozaru ministrijas pieņem lēmumus par attiecīgu zemes gabalu piederību 

vai piekritību valstij pēc zemes reformas pabeigšanas un kādā pašvaldības pieņem lēmumus par 

zemes gabalu piekritību pašvaldībai noteikta Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu 

Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un 

īpašumtiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” (turpmāk – 

Noteikumi Nr. 190). 



Atbilstoši Noteikumu Nr. 190 7.2. apakšpunktā noteiktajam pēc tam, kad no visām 

ministrijām saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, 

ka sarakstā nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā 

norādītais termiņš, pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā 

divus mēnešus pirms šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 

3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā piecu mēnešu laikā izvērtē, kuras zemes vienības, kas 

sarakstā nav norādītas kā valstij piekritīga zeme, ir pašvaldībai piekritīga zeme, un pieņem 

lēmumu par zemes vienību piekritību pašvaldībai. 

Saskaņā ar Noteikumu Nr.190 3.1. apakšpunktu, Valsts zemes dienests sagatavo 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas 

sistēma) reģistrētos datus (*.xls datnes formātā) par rezerves zemes fondā ieskaitītiem zemes 

gabaliem un zemes gabaliem, kas nav izmantoti īpašuma tiesību atjaunošanai, tai skaitā par 

kopīpašumā esošajām domājamām daļām, kurām nav noteikta piederība vai piekritība (turpmāk 

– zemes vienība), katrā administratīvajā teritorijā (turpmāk – saraksts) un publisko savā 

tīmekļvietnē (lejupielādei) piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās – par visu to 

vietējo pašvaldību administratīvajām teritorijām vai novada pašvaldības teritoriālajām vienībām, 

par kurām Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu izdots līdz šo noteikumu 

spēkā stāšanās dienai. 

 Ievērojot to, ka zemes reforma Alsungas novada administratīvajā teritorijā pabeidzās 

2016.gada 28.janavārī, savukārt Noteikumi Nr. 190 spēkā stājušies 2016.gada 29.martā 

secināms, ka Alsungas novada pašvaldībai zemes izvērtēšanas termiņš, izdarot attiecīgas atzīmes 

izvērtētajā sarakstā, beidzies 2017.gada 28.augustā 

 [3] Noteikumu Nr. 190 7.1. apakšpunkts nosaka, ka pēc tam, kad no visām ministrijām 

saņemts šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētais saraksts vai saņemta informācija, ka sarakstā 

nav valstij piekritīgas zemes, vai pēc tam, kad pagājis šo noteikumu 5. punktā norādītais termiņš, 

pašvaldība šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms 

šo noteikumu 2. punktā noteiktā termiņa beigām, bet šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajā 

gadījumā divu mēnešu laikā apkopo informāciju par sarakstā izdarītajām ministriju atzīmēm, 

izvērtē, kuras zemes vienības, kas sarakstā norādītas kā valstij piekritīga zeme, būtu piekritīgas 

pašvaldībai saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” un elektroniski nosūta ministrijām un Valsts zemes dienestam 

pašvaldību apkopoto sarakstu ar ministriju un pašvaldību izdarītajām atzīmēm.  

Noteikumu Nr.190 8.1. apakšpunktā noteikts, ka pēc šo noteikumu 7.1.3. apakšpunktā 

minētā saraksta saņemšanas Valsts zemes dienests to publicē savā tīmekļvietnē piecu darbdienu 

laikā. 

Izvērtējot Valsts zemes dienesta mājas lapā publicēto informāciju, secināms, ka izvērtētais 

zemes saraksts par Alsungas novada administratīvo teritoriju publicēts Valsts zemes dienesta 

tīmekļa vietnē https://www.vzd.gov.lv/lv/skaidrojumi/VS/ZRPS/R-28012016/ 

Izvērtētajā zemes sarakstā neviena zemes vienība, kas ierakstītas zemesgrāmatā un 

kurām īpašnieku domājama daļa neviedo vienu veselu, nav atzīmēta kā valstij piekritīga zeme. 

Ievērojot iepriekš minēto, Alsungas novada pašvaldībai ir tiesības lemt visām tām Valsts 

zemes dienesta mājas lapā publicētajā izvērtētajā zemes sarakstā norādīto zemes vienību 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Alsungas novada pašvaldības vārda, kurām nav izvērtētajā zemes 

sarakstā nav izdarīta atzīme par tās piekritību valstij vai pašvaldībai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties Zemes pārvaldības likuma 17.panta sestā daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

https://likumi.lv/ta/id/281257#p5
https://likumi.lv/ta/id/281257#p2
https://likumi.lv/ta/id/281257#p5
https://likumi.lv/ta/id/281257-kartiba-kada-pienem-lemumu-par-rezerves-zemes-fonda-ieskaitito-zemes-gabalu-un-ipasuma-tiesibu-atjaunosanai-neizmantoto#p2
https://www.vzd.gov.lv/lv/skaidrojumi/VS/ZRPS/R-28012016/


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

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

Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība un īpašuma tiesību atjaunošanai 

neizmantotā zemes vienība “Pūcītes”, Alsungas novads, ar kadastra apzīmējumu 62420080415, 

ir piekrītoša Alsungas novada pašvaldībai un ierakstāmas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 

saskaņā ar šim lēmumam pielikumā pievienoto un tam pievienoto grafisko pielikumu. 

 

7.# 

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 

saistošo noteikumu Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes iznomāšanas un zemes nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību”, Z/S Ķīši, reģ Nr.46101007083, juridiskā adrese “Ķīši”, Alsungas 

novads. iesniegumu ( 28.04.2020., Nr.2.1.17/115), Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Ar 01.05.2020 noslēgt nomas līgumu ar Z/S Ķīši, reģ Nr.46101007083, juridiskā adrese 

“Ķīši”, Alsungas novads, līdz 31.12.2024., par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra 

apzīmējumu 62420120149-0.90 ha (mazdārziņa vajadzībām) nosakot nomas maksu 0.5% 

apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 4.00 gadā (bez PVN). 

 
 
8.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu Alsungas novada domē (turpmāk – Pašvaldība) 

2020. gada 22. aprīlī saņemts [..], p.k. [..], iesniegums, kurā lūgts iznomāt pašvaldībai piekrītošu 

apbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (62420080415), “Pūcītes”, Alsungas novads, 

0.25 ha  platībā uz 10 (desmit) gadiem, jo uz tās atrodas īpašumā esošas divas ēkas.  



Nomāšanas mērķis – ēku un būvju uzturēšana. Minētajam iesniegumam pievienots 

Zemesgrāmatu apliecības kopija, kas sastāv no būves ar kadastra apzīmējumu 

(62420080394002), būves ar kadastra apzīmējumu (62420080394003) (turpmāk – Būvju 

īpašums), kas saistītas ar zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (62420080415). Uz būvju 

īpašumu [..] 2008. gada 19. decembrī nostiprinātas īpašuma tiesības zemesgrāmatas nodalījumā  

Nr.(100000450818). Minētās zemes vienības lietošanas mērķis visā tās platībā ir “0601 – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve”.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktu, apbūvētu zemesgabalu iznomā 

tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos 

aktos nav noteikts citādi. Savukārt atbilstoši iepriekš minēto noteikumu 8. punktam, par 

apbūvēta zemesgabala nomu var noslēgt nomas līgumu. Nomas līgumu slēdz, ja iznomātājs ir 

pieņēmis lēmumu slēgt nomas līgumu vai to ir ierosinājis attiecīgās būves īpašnieks, tiesiskais 

valdītājs vai lietotājs, vai tā noslēgšanu nosaka citi normatīvie akti. Ņemot vērā minēto, ar [..] ir 

slēdzams zemes nomas līgums uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (62420080415) esošo 

ēku un būvju uzturēšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (a) 

apakšpunktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumu  Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 6., 7., 

8., 16 un 17. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Nodot nomā [..], p.k. [..], dzīvo ([..]), Alsungas novads, Alsungas novada domei 

piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (62420080416) ar platību 0.25 ha. 

Lietošanas mērķis – ēku un būvju uzturēšana.   

2. Noslēgt nomas līgumu un noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu (62420080416) 

ar platību 0.25 ha nomas maksu, 1,5% no kadastrālās vērtības gadā plus pievienotās 

vērtības nodoklis 21% . 

3. Zemes nomas līguma termiņš – no 2020. gada 1. maija līdz 2029. gada 31. decembrim. 

4. Nekustamā īpašuma iznomāšanas mērķis – ēku un būvju uzturēšana.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Alsungas novada izpilddirektoram.  

 

9.# 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 62420020113 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē 10.03.2020. saņemts [..], p.k. [..], dzīvo [..] Alsungas novads, 

iesniegums (reģ. Nr.2.1.17/89) ar lūgumu atļaut iegādāties zemes gabalu, kuru pašlaik nomā. 

Saskaņā ar NĪVKIS datiem, pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 62420020113 platība sastāda 0.5 ha. Zemes vienība atrodas nekustamā īpašuma 



“Palīgsaimniecības”, kadastra Nr. 62420010132, sastāvā. Nekustamais īpašums nav uzmērīts un 

nav reģistrēts zemesgrāmatā.  

Pamatojoties uz LR likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

14.panta 2.daļu, uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Finanšu un 

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

14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atdalīt no pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma, kadastra Nr.62420010132, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 62420020113, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

62420020113, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu „Kaķpēdiņas”, Alsungas novads, 

nosakot zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Veikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62420020113 kadastrālo uzmērīšanu un 

zemes robežu plāna izgatavošanu, reģistrēt jaunizveidoto zemes īpašumu zemesgrāmatā.  

 

 

10.# 

Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un jauna līguma 

noslēgšanu 

D. Kalniņa, I. Bloka, S. Kreičmane 

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisija (12.05.2020., sēdes protokols Nr. 5), 

pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.
4
 panta pirmo daļu, 2017. gada 7. aprīlī 

veikto ēkas Skolas ielā 8 tehniskās apsekošanas atzinumu, saskaņā ar Dzīvokļu komisijas 

nolikuma (apstiprināts ar Alsungas novada domes 19.07.2018. lēmum Nr. 8#3) 5.8. punktā 

noteiktajiem pienākumiem, iesaka Alsungas novada domei dzīvojamās mājas Skolas ielas 8 

dzīvokļu īrniekiem izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt īres līgumu par līdzvērtīgu 

dzīvojamo telpu. 

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

daļas 3. punktu, likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.
4
 panta pirmo daļu un Dzīvokļu komisija 

ieteikumu (12.05.2020., sēdes protokols Nr. 5), Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 



1. [..] izbeigt īres līgumu par dzīvokli Skolas ielā 8 – 3 un noslēgt īres līgumu par dzīvokli 

Skolas ielā 9B-3, Alsungā. 

2. [..] izbeigt īres līgumu par dzīvokli Skolas ielā 8 – 6 un noslēgt īres līgumu par dzīvokli 

Pils ielā 2-9, Alsungā. 

3. Uzdot izpilddirektoram V. Dunajevam organizēt īrnieku informēšanu, īres līgumu 

izbeigšanu un jaunu īres līgumu slēgšanu. 

 

11.# 

Par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

D. Kalniņa, I. Bloka, S. Kreičmane 

Alsungas novada domes Dzīvokļu komisija (12.05.2020., sēdes protokols Nr. 5) 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 (12.05.2020., sēdes protokols Nr. 5), 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 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Slēgt īres līgumu ar [..], p.k. p.k. [..], par dzīvokļa Raiņa ielā 1-5, Alsungā, īri, izbeidzot īres 

līgumu par dzīvokli Kuršu ielā 6-4, Alsungā.  

2. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..]  (p.k. [..]) par dzīvokļa Kuršu ielā 6 – 4, Alsungā. 

3. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Raiņa ielā 1 – 4, Alsungā, īri. 

4. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Dienvidstacija 5 - 4, Alsungas 

novads, īri. 

5. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Skolotāju māja – 7, Alsungā, īri. 

6. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Dienvidstacija 2 - 4, Alsungas 

novadā, īri. 

7. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Almale 7-1, Almālē, Alsungas 

novadā, īri. 

8. Slēgt dzīvokļa īres līgumu ar [..] (p.k. [..]) par dzīvokļa Almale 6 – 5, Almālē, Alsungas 

novadā, īri. 

9. Uzdot izpilddirektoram V. Dunajevam organizēt īrnieku informēšanu un īres līgumu 

slēgšanu. 

 

 

 

 



12.# 

Par nosacījumu sniegšanu Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam 

grozījumu izstrādei 

D. Kalniņa 

13.05.2020. saņemta Ventspils novada domes vēstule Nr. 1.11./IZ959, kurā Ventspils 

novada dome informē, ka Ventspils novada pašvaldība ir uzsākusi Ventspils novada teritorijas 

plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi, pamatojoties uz Ventspils novada domes 

2020.gada 26.marta sēdes lēmumu “Par Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-

2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.61, 4.§). 

Pamatojoties uz 2014.gada 14.oktobra Ministru Kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 55.punktu un 56.punkta 56.1. un 

56.2. apakšpunktiem, lūdzam sniegt Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 

grozījumu izstrādei: 

- nosacījumus, izvirzot konkrētas prasības Ventspils novada administratīvai teritorijai, 

un informējiet par saviem darbības plāniem un interesēm, kas skar novada teritoriju; 

- institūciju rīcībā esošos ģeotelpiskos un teksta datus, aktuālo informāciju institūcijas 

kompetencē esošajos jautājumos Ventspils novada teritorijas plānojuma grozījumu 

izstrādei. 

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

apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt atbildes vēstuli Ventspils novada pašvaldībai par Ventspils novada teritorijas 

plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu izstrādi. 

  



  

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 

Alsungas novadā 
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 Ventspils novada 

pašvaldībai 

 

 

Par nosacījumiem Ventspils novada teritorijas plānojuma  

2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi 

 

 

Alsungas novada dome sniedz nosacījumus Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-

2026.gadam grozījumu izstrādei: 

1. Neatļaut tādu darbību uz Užavas upes, kas varētu mainīt ūdens līmeni tajā un pasliktināt 

lauksaimniecības zemju stāvokli, kas atrodas Užavas baseinā Alsungas novada 

teritorijā, vai kas kaut kādā veidā varētu pasliktināt zivju resursu krājumus Užavas upē. 

2. Neatļaut vēja ģeneratoru vai citu objektu būvniecību Alsungas novadam pieguļošajā 

Ventspils novada administratīvās teritorijas daļā, kas ar trokšņiem, smakām vai citā 

veidā varētu pasliktināt dzīves apstākļus Alsungas novada iedzīvotājiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja         Daiga Kalniņa 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

  



13.# 

Par priekšlikumiem paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtēšanai 

D. Kalniņa 

12.05.2020 saņemta Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes vēstule 

(Nr.11.4/822/LI/2020), kurā Valsts vides dienests informē, ka, saskaņā ar Ministru kabineta 

2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz 

vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu Liepājas reģionālā vides pārvalde nosūta 

informatīvo paziņojumu par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu zemes vienībā ar 

kadastra Nr. 6242 008 0300, Alsungas novadā, SIA „Venta FM” piederošā zemes gabalā „Tuči”. 

Paredzētā darbība ir sašķidrinātas dabas gāzes (SDG) uzglabāšanas un gazificēšanas 

stacijas uzstādīšana ar tvertni 80 m
3
 apjomā. SDG stacija sastāv no dabasgāzes uzglabāšanas 

rezervuāra ar tilpumu 80 m
3
 (augstums 14 m un diametrs 3 m), apkārtējā gaisa iztvaikotājiem, 

elektrisko sildītāju, redukcijas un uzskaites mezglu, drošības vārstiem un vadības bloka. Iekārtas 

tiks izvietotas uz betonēta 8 x10 m liela laukuma. 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt Liepājas 

reģionālajā vides pārvaldē Jaunā ostmala 2a, Liepājā, LV-3401, elektroniski  liepaja@vvd.gov.lv 

Saskaņā ar 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.18 “Kārtība, kādā 

novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 21. punktu, 

pašvaldība, izvērtējot paredzētās darbības atbilstību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem, 15 dienu laikā pēc ierosinātāja rakstiska iesnieguma saņemšanas sniedz 

ierosinātājam rakstisku viedokli par paredzēto darbību. 

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

apvienotās komitejas 14.05.2020. sēdes deputātu atzinumu, 

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

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

Inga Bredovska 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt atbildes vēstuli Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajai vides pārvaldei par 

SIA “Enefit” paredzēto darbību sašķidrinātas dabas gāzes uzglabāšanas un gazificēšanas stacijas 

uzstādīšanu. 

  

mailto:liepaja@vvd.gov.lv


  

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 

Alsungas novadā 
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Uz 12.05.2020. Nr. Nr.11.4/822/LI/2020 

 Valsts vides dienesta 

Liepājas reģionālajai vides 

pārvaldei 

 

 

Par SIA "Enefit" paredzēto darbību SDG stacijas uzstādīšana 

 

Alsungas novada domē 12.05.2020. saņemta Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās 

vides pārvaldes vēstule (Nr.11.4/822/LI/2020), kurā Valsts vides dienests informē, ka, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās 

darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktu Liepājas reģionālā vides 

pārvalde nosūta informatīvo paziņojumu par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

zemes vienībā ar kadastra Nr. 6242 008 0300, Alsungas novadā, SIA „Venta FM” piederošā 

zemes gabalā „Tuči”. 

Paredzētā darbība ir sašķidrinātas dabas gāzes (SDG) uzglabāšanas un gazificēšanas 

stacijas uzstādīšana ar tvertni 80 m
3
 apjomā. SDG stacija sastāv no dabasgāzes uzglabāšanas 

rezervuāra ar tilpumu 80 m
3
 (augstums 14 m un diametrs 3 m), apkārtējā gaisa iztvaikotājiem, 

elektrisko sildītāju, redukcijas un uzskaites mezglu, drošības vārstiem un vadības bloka. Iekārtas 

tiks izvietotas uz betonēta 8 x10 m liela laukuma. 

Alsungas novada dome informē, ka neiebilst pret paredzēto darbību - sašķidrinātas 

dabas gāzes uzglabāšanas un gazificēšanas stacijas uzstādīšanu, jo tā nav pretrunā ar teritorijas 

plānojumu, ja uzstādīšana un ekspluatācija tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

aizsargjoslām, būvniecību un bīstamo iekārtu ekspluatācijas noteikumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja         Daiga Kalniņa 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

  



Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 

 

       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________J. Brūklis 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Kaminskis 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

 

     

 


