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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 

2021. gada 18. februāris                                                     Nr. 3 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu. 

2. Par Alsungas novada domes bilancē uzskaitīto nolietoto transporta līdzekļu izslēgšanu 

no uzskaites un nodošanu metāllūžņos. 

3. Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa māja-1, Alsungas novads, atsavināšanu. 

4. Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa māja-2, Alsungas novads atsavināšanu. 

5. Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa māja-3, Alsungas novads atsavināšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma “Kuršu iela 10”,Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

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

8. Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 8-1, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

9. Par dzīvokļa īpašuma Aizputes  iela 8-3, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

10. Par zemes nomu. 

11. Par 2020. gada 19. novembra lēmuma grozīšanu. 

12. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu [..]. 

13. Par īres maksas noteikšanu Alsungas vidusskolas telpās Skolas ielā 11 esošajam 

dzīvoklim. 

14. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības 

nodevām”. 

15. Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu. 

16. Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2022. gadam 

investīciju plānā. 

17. Par dalību priekšatlases pieteikuma izstrādē konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 

2027”. 

18. Par atbalstu nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks”. 

19. Par sadarbības izveidošanu dalībai konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”. 

 

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

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, 

Inārs Bērtulsons, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls (pievienojas pēc 2. jautājuma 

izskatīšanas), Andris Kaminskis, Inga Bredovska. 

Sēdē piedalās: Nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, finanšu nodaļas vadītāja 

Ausma Mundiciema, izpilddirektors Voldemārs Dunajevs. 

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
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1.# 

Par Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu 

D. Kalniņa 

 2021. gada 26. janvārī Alsungas novada domē saņemts Latvijas Republikas centrālā 

vēlēšanu komisijas vēstule Nr. 02-01.7/7e ar lūgumu izskatīt Domes sēdē jautājumu par 

Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa adreses maiņu uz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām.  

Š.g. 5. jūnijā Latvijā plānotas pašvaldības domes vēlēšanas. Atbilstoši Vēlētāju 

reģistra likuma 7. pantam Centrālajai vēlēšanu komisijai 90 dienas pirms vēlēšanām (līdz 

2021. gada 7. martam) jāsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas par visiem 

vēlēšanu iecirkņiem, norādot katra vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu apgabalu, nosaukumu un 

adresi.  

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 

1. panta trešo daļu, kas noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija iecirkņu skaitu un to atrašanās 

vietas apstiprina pēc pašvaldības domes priekšlikuma, Centrālā vēlēšanu komisija lūdz 

apstiprināt un iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai nepieciešamās izmaiņas pašvaldību 

vēlēšanu iecirkņu sarakstā ne vēlāk kā līdz š.g. 1. martam.  

Pārskatot un aktualizējot pašvaldības vēlēšanu iecirkņu sarakstu, tiek lūgts ievērot: 

1) vīrusa infekcijas Covid-19 izplatības ierobežošanai vēlēšanu iecirkņus nav atļauts 

izvietot ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, vēlēšanu iecirkņi izvietojami pēc 

iespējas plašākās telpās ar labu ventilāciju vai iespēju tās regulāri vēdināt, kā arī 

tādā skaitā, lai pēc iespējas mazinātu vēlētāju drūzmēšanos; 

2) pārskatot vēlēšanu iecirkņu sarakstu, priekšroka dodama ēkām, kas sasniedzamas 

ar sabiedrisko transportu un ir pieejamas vēlētājiem ar kustību traucējumiem; 

3) telpās, kurās notiks balsošana un balsu skaitīšana, jānodrošina interneta 

pieejamība. Šajās vēlēšanās tas būs īpaši būtiski, ņemot vērā to, ka pirmo reizi 

vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju 

reģistrs. Tajā tiešsaistes režīmā tiks izdarīta atzīme par vēlētāja dalību vēlēšanās, 

tādējādi nodrošinot, ka vēlētāji var pēc izvēles balsot jebkurā sava vēlēšanu 

apgabala iecirknī; 

4) lai nodrošinātu vēlēšanu materiālu drošu uzglabāšanu, vēlēšanu iecirkņi 

izvietojami telpās, kas aprīkotas ar signalizāciju vai kurās tiek nodrošināta 

apsardze. Minimālās prasības vēlēšanu materiālu drošai uzglabāšanai ir slēdzama 

telpa, kurai piekļuve vēlēšanu laikā ir izsekojamam (ierobežotam) personu lokam. 

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 16. panta otro daļu, Republikas pilsētu un novadu 

vēlēšanu komisijas nosaka vēlēšanu iecirkņus, kuros var nodot balsi glabāšanā. Ne vēlāk kā 

15 dienas pirms vēlēšanu dienas republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas izziņo 

vēlēšanu iecirkņu adreses un laiku, kad tie ir atvērti.  

Vēlēšanu komisija lūdz mainīt vēlēšanu iecirkņa adresi, Alsungas novada vēlēšanu 

iecirkņa Nr. 551, Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads LV-3306, uz adresi vēlēšanu iecirknis 

Nr. 551, Ziedulejas iela 1. Alsunga, Alsungas novads LV-3306. 
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Pamatojoties uz Saeimas vēlēšanu likuma 16. panta otro daļu un Finanšu un 

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

komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada vēlēšanu iecirkņa Nr. 551 adresi: Ziedulejas iela 1, 

Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

 

 

2.# 

Par Alsungas novada domes bilancē uzskaitīto nolietoto transporta līdzekļu izslēgšanu 

no uzskaites un nodošanu metāllūžņos 

D. Kalniņa, K.Ansons 

Alsungas novada domes bilancē uzskaitīti transportlīdzekļi, kuri nav lietojami un 

izmantojami pašvaldības funkciju nodrošināšanai  

1. Automašīna GAZ 33023, valsts reģistrācijas Nr. DT5827, pirmais reģistrācijas datums 

15.06.1999. Automašīna ilgstoši nav lietota un  remontēta, ar  lielu nolietojumu, sliktu 

tehnisko stāvokli. Izsolē šo automašīnu neizdevās pārdot.  

No CSDD 2021.gada 02.februārī saņemta informācija:  

“Pēc reģistra datiem valsts tehniskajā apskatē vai agregātu numuru salīdzināšanā 3 

gadus nav uzrādīts šāds transportlīdzeklis: 

Valsts reģistrācijas numurs: DT5827 

Marka, modelis: GAZ 33023 

VIN: XTH330230X1739331 

Saskaņā ar 2010.gada 30.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1080 

“Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi” 71.2.apakšpunktu, transportlīdzeklis 

31.01.2021. ir izslēgts no Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra un 

transportlīdzeklim piešķirtā numura zīme un reģistrācijas apliecība ir atzīta par 

nederīgu. Ar transportlīdzekli, kurš izslēgts no reģistra, aizliegts piedalīties ceļu 

satiksmē. 

Lai transportlīdzekli atjaunotu uzskaitē, tas ir jāuzrāda agregātu numuru 

salīdzināšanai un jāveic reģistrācija, vai jāveic valsts tehniskā apskate. Papildus 

informāciju par iespēju transportlīdzekli atjaunot uzskaitē varat skatīt CSDD mājas 

lapā: Transportlīdzekļa izslēgšana no reģistra.” 

2. Autopacēlājs ZIL 130, uzskaitē no 15.01.1996., pirmais reģistrācijas datums 

15.06.1999. Automašīna ilgstoši nav lietota, nav remontēta, pilnībā nolietojusies, ar 

sliktu  tehnisko stāvokli. Tai nav nekādu esību pamatojošu dokumentu. 

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

apvienotā komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 9 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav,  

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Izslēgt no Alsungas novada domes pamatlīdzekļu uzskaites automašīnas GAZ 

33023, valsts reģistrācijas Nr. DT5827, un autopacēlāju ZIL 130. 

2. Komunālā iecirkņa vadītājam Kristapam Ansonam veikt cenu aptauju par izdevīgāko 

transportlīdzekļu nodošanu metāllūžņos un organizēt automašīnas GAZ 33023, 

valsts reģistrācijas Nr. DT5827, un autopacēlāja ZIL 130 nodošanu metāllūžņos. 

3. Ieņēmumus no automašīnu nodošanas metāllūžņos ieskaitīt Alsungas novada domes 

pamatbudžetā. 

 

3.# 

Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa māja-1, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0227, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 57.30 m
2
, 

kopīpašuma 573/1802 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420040176001, un būvēm 62420040176002, 62420040176003, 

62420040176004, 62420040176005 un kopīpašuma 573/1802 domājamām daļām 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420040176, kura kopējā platība 5000 m
2
 (turpmāk – 

dzīvokļa īpašums Nr. 1), nostiprinātas 2020.gada 14.decembrī  Alsungas novada pašvaldībai, 

Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.372 1. 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.septembra  

lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads atsavināšanu”, dzīvoklis 

nodots atsavināšanai. 

Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - 

atsavināšanas likums)  4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var 

ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai 

pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 

likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 

to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
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Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres 

līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

“Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads, atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam 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 “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads, ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1) Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 

8.februārī ir 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi). 

2) Atlikusī bilances vērtība 1430.59 EUR. 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu, 45.panta 5 daļu, 2020.gada 17.septembra 

lēmumu Nr. 18 “Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas novads, atsavināšanu,  Finanšu 

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

komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav,  

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Dzelzceļa māja”-1, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 0227, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 

57.30 m
2
, kopīpašuma 573/1802 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 62420040176001, un būvēm 62420040176002, 

62420040176003, 62420040176004, 62420040176005 un kopīpašuma 573/1802 

domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420040176, kura kopējā 

platība 5000 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.1). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1 nosacīto cenu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci 

simti eiro un 00 centi). 

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.1 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. 
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4.# 

Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa māja-2, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0228, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 58.20 m
2
, 

kopīpašuma 582/1802 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420040176001, un būvēm 62420040176002, 62420040176003, 

62420040176004, 62420040176005 un kopīpašuma 582/1802 domājamām daļām 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420040176, kura kopējā platība 5000 m
2
 (turpmāk – 

dzīvokļa īpašums Nr.2), nostiprinātas 2020.gada 14.decembrī  Alsungas novada pašvaldībai, 

Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.372 2. 

Pamatojoties uz Alsungas novada  domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.septembra  

lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads atsavināšanu”, dzīvoklis 

nodots atsavināšanai. 

Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - 

atsavināšanas likums)  4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var 

ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai 

pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 

likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 

to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres 

līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

“Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads, atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam 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 “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads, ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1) Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 

8.februārī ir 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi). 

2) Atlikusī bilances vērtība 1453.06 EUR. 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, 2020.gada 17.septembra  
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lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas novads atsavināšanu,  Finanšu un 

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

komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Dzelzceļa māja”-2, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 0228, kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 

58.20 m
2
, kopīpašuma 582/1802 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 62420040176001, un būvēm 62420040176002, 

62420040176003, 62420040176004, 62420040176005 un kopīpašuma 582/1802 

domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420040176, kura kopējā 

platība 5000 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.2 nosacīto cenu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci 

simti eiro un 00 centi). 

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.2 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.  

 

5.# 

Par dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa māja-3, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

 Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.3, “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads, 

kadastra Nr.6242 900 0229, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 64.70 m
2
, 

kopīpašuma 647/1802 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420040176001, un būvēm 62420040176002, 62420040176003, 

62420040176004, 62420040176005 un kopīpašuma 647/1802 domājamām daļām 

zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420040176, kura kopējā platība 5000 m
2
 (turpmāk – 

dzīvokļa īpašums Nr.3), nostiprinātas 2020.gada 14.decembrī  Alsungas novada pašvaldībai, 

Alsungas novada  zemesgrāmatas nodalījumā Nr.372 3. 

 Pamatojoties uz Alsungas novada  domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 17.septembra  

lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads atsavināšanu”, dzīvoklis 

nodots atsavināšanai. 

Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - 

atsavināšanas likums)  4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var 

ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 
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Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai 

pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 

likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 

to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres 

līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma 

“Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads, atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam 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 “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads, ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1) Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 8.februārī ir 

1700.00 EUR (viens tūstotis septiņi simti eiro un 00 centi). 

2) Atlikusī bilances vērtība 1453.06 EUR. 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, 2020.gada 17.septembra  

lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas novads atsavināšanu,  Finanšu un 

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

komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.3, “Dzelzceļa māja”-3, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 0229, kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 

64.70 m
2
, kopīpašuma 647/1802 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 62420040176001, un būvēm 62420040176002, 

62420040176003, 62420040176004, 62420040176005 un kopīpašuma 647/1802 

domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420040176, kura kopējā 

platība 5000 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3). 
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2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3 nosacīto cenu 1700.00 EUR (viens tūkstotis septiņi 

simti eiro un 00 centi). 

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.  

 

6.# 

Par nekustamā īpašuma “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Alsungas novada dome ir izskatījusi ierosinājumu atsavināt Alsungas novada domei 

piederošo zemesgabalu “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 

62420080072, platība 0.1066 ha. 

Izskatot minēto ierosinājumu, Alsungas novada dome konstatēja: 

Saskaņā ar Kurzemes rajona tiesas Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumu 

Nr.100000609358, 22.01.2021., Alsungas novada domei ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz 

nekustamo īpašumu “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 

62420080072, platība 0.1066 ha, par ko ir izsniegta  Zemesgrāmatu apliecība. 

Pašreiz zemesgabals „Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 

62420080072, ir nodots nomas lietošanā [..], personas kods [..]. 

Alsungas novada dome ir saņēmusi no [..] ierosinājumu atsavināt Alsungas novada 

domei piederošo zemesgabalu “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, izsakot vēlmi 

nopirkt šo zemes gabalu. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 1.punkta un 25.panta 2.daļas 

noteikumiem, šo zemi turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 

noteiktā kārtībā. 

Vadoties no iepriekš minētajiem apstākļiem, [..] ir tiesības ierosināt zemesgabala 

“Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punkta noteikumiem, pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, 

kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru 

pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 

lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. 

Vadoties no minētā, kā arī no tāda faktiskā apstākļa, ka Valsts un pašvaldību īpašuma 

privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktā kārtībā  

ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemesgabalu “Kuršu iela 10”,  Alsunga, Alsungas 

novads, ar [..] ir noslēgts zemes nomas līgums par minētā zemesgabala lietošanu, un tas nav 

nepieciešams pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei, lai lietderīgāk apsaimniekotu 

pašvaldības nekustamo īpašumu, kā visizdevīgākā pašvaldības rīcība ir atzīstama minētā 

nekustamā īpašuma atsavināšana.  

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 

4.punktu, pārdot valsts vai pašvaldības mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu 

iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir 

vienāda ar nosacīto cenu, ko nosaka atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
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Saskaņā ar minētā zemes gabala 2021.gada 8.februāra veikto tirgus novērtējumu, ko 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem veikusi sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Arvīds Badūns, 

īpašuma vērtētāja profesionālās kvalifikācijas sertifikāts Nr.26, zemes īpašuma “Kuršu iela 

10”, Alsunga, Alsungas novads, tirgus vērtība ir noteikta 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši 

simti euro 00 centi) apmērā. 

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā norādītiem datiem, zemesgabala “Kuršu ielas 10”, Alsunga, Alsungas novads, aktuālā 

kadastrālā vērtība ir 473,00 EUR (četri simti septiņdesmit trīs eiro 00 centi). 

  Ievērojot iepriekš minēto minēto, zemesgabals “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas 

novads, atsavināms par cenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti  euro 00 centi). 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 4., 5.; 8.; 9. 10. un 11.pantiem, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 17.punktu un Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr. 109 “Kārtība, 

kādā atsavināma publiskas personas manta”, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu 

atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Atsavināt Alsungas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes 

īpašumu “Kuršu iela 10”, Alsunga, Alsungas novads, kadastra numurs 62420080072, 

platība 0.1066 ha, pārdodot to par nosacīto cenu 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši 

simti euro 00 centi) [..], personas kods [..]. 

2. Noteikt, ka šis lēmums zaudē spēku, ja [..], personas kods [..], līdz 2021.gada 

31.maijam nav veikusi pirkuma maksas nomaksu vai noslēgusi pirkuma līgumu ar 

Alsungas novada domi saskaņā ar šī lēmuma 1.punkta noteikumiem. 

3. Ņemt vērā, ka uz zemes gabala atrodas [..] piederošas būves. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai 

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

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

7.# 

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

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Liepu iela 3”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr. 6242 900 231 kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 44.40 m
2
, 

kopīpašuma 444/2179 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420080503001, un būvēm 62420080503002, 62420080503003, 

62420080503004, un kopīpašuma 444/2179 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumus 62420080503, kura kopējā platība 2050.85 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums 

Nr.2), nostiprinātas 2021.gada 25.janvarī  Alsungas novada pašvaldībai Alsungas novada  

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.371 2. 
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Pamatojoties uz Alsungas novada  domes (turpmāk – Dome) 2020.gada 15.oktobra  

lēmumu Nr.19 “Par dzīvokļa “Liepu iela 3-2”Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu”, 

dzīvoklis nodots atsavināšanai. 

Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - 

atsavināšanas likums)  4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var 

ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai 

pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 

likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 

to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres 

līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.2, 

“Liepu iela 3”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam 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 Liepu iela 3-2, Alsungas novads, ir noteiktas šādas vērtības (EUR): 

1) Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 8.februārī ir 

1400.00 EUR (viens tūkstotis četri simti eiro un 00 ceti). 

2) Atlikusī bilances vērtība 166.34 EUR. 

 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu, 45.panta 5 daļu, 2020.gada 17.septembra  

lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa “Liepu iela 3”-2, Alsungas novads atsavināšanu,  Finanšu un 

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

komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.2, “Liepu iela 3”, Alsunga, 

Alsungas novads, kadastra Nr.6242 900 231 kas sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo 

platību 44.40 m
2
, kopīpašuma 444/2179 domājamām daļām no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080503001, un būvēm 

62420080503002, 62420080503003, 62420080503004, un kopīpašuma 444/2179 

domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 62420080503, kura kopējā 

platība 2050.85 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.2). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3 nosacīto cenu 1400.00 EUR (viens tūkstotis četri 

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.2 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.  
 

8.# 

Par dzīvokļa īpašuma Aizputes iela 8-1, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.1, “Aizputes  iela 8”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 223 kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 42,20 m
2
, 

kopīpašuma 422/1703 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420080378001, un būvēm 62420080378002, 62420080378003, un 

kopīpašuma 422/1703 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 

62420080621, kura kopējā platība 1425,00 m
2
 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.1), 

nostiprinātas 2020.gada 28.oktobrī Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada  

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000540423 1. 

Īrnieks atbilst Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk - 

atsavināšanas likums)  4.panta ceturtās daļas 5.punktā noteiktajam personu lokam, kas var 

ierosināt dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 

45.pantā noteiktajā kārtībā. 

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai 

pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 

likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 

to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres 

līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

“Aizputes  iela 8”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam 

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.1, “Aizputes iela 8”, Alsunga, Alsungas novads, ir noteiktas šādas 

vērtības (EUR): 

1) Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 8.februārī ir 

1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro un 00 ceti). 

2) Atlikusī bilances vērtība 993,07 EUR. 

 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Aizputes  iela 8”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 223 kas sastāv no dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 42,20 

m
2
, kopīpašuma 422/1703 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 

kadastra apzīmējumu 62420080378001, un būvēm 62420080378002, 

62420080378003, un kopīpašuma 422/1703 domājamām daļām zemesgabala ar 

kadastra apzīmējumus 62420080621, kura kopējā platība 1425,00 m
2
 (turpmāk – 

dzīvokļa īpašums Nr.1). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.1 nosacīto cenu 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši 

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.1 tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot 

trīs mēnešu laikā pēc atsavināšanas paziņojuma saņemšanas dienas). 

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

dome slēdz pirkuma līgumu  par apstiprināto nosacīto cenu.  
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9.# 

Par dzīvokļa īpašuma Aizputes  iela 8-3, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Nr.3, “Aizputes  iela 8”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 225 kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 43,60 m2, 

kopīpašuma 422/1703 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra 

apzīmējumu 62420080378001, un būvēm 62420080378002, 62420080378003, un 

kopīpašuma 436/1703 domājamām daļām zemesgabala ar kadastra apzīmējumus 

62420080621, kura kopējā platība 1425,00m2 (turpmāk – dzīvokļa īpašums Nr.3), 

nostiprinātas 2020.gada 28.oktobrī  Alsungas novada pašvaldībai, Alsungas novada  

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000540423 3. 

Atsavināšanas likuma 45.panta trešajā daļā noteikts, ka atsavinot valsts vai 

pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 

likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 

to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 

Atsavināšanas likuma 45.panta ceturtā daļa noteic, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi 

var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 

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

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

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Izskatot atsavināšanas ierosinājumu tiek konstatēts, ka tiesā nav celta prasība par īres 

līguma izbeigšanu, līdz ar to īrnieks ir tiesīgs pirkt dzīvokļa īpašumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, mēneša laikā no piedāvājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.1, 

“Aizputes  iela 8”, Alsunga, Alsungas novads, atsavināšanu saņemšanas dienas īrniekam 

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, “Aizputes  iela 8”, Alsunga, Alsungas novads, ir noteiktas šādas 

vērtības (EUR): 

1) Sertificēta vērtētāja SIA “Vindeks” noteiktā tirgus vērtība 2021.gada 8.februārī ir 

1600.00 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro un 00 ceti). 

2) Atlikusī bilances vērtība 1026.02 EUR. 

 

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

4.panta ceturtās daļas 6.punktu, 8.panta otro daļu,  45.panta 5 daļu, Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. 

sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 
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“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

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

novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Aizputes  iela 8”, Alsunga, Alsungas 

novads, kadastra Nr.6242 900 225, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 

43,60 m
2
, kopīpašuma 436/1703 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas ar kadastra apzīmējumu 62420080378001, un būvēm 62420080378002, 

62420080378003,  un kopīpašuma 436/1703 domājamām daļām zemesgabala ar 

kadastra apzīmējumus 62420080621, kura kopējā platība 1425,00 m
2
 (turpmāk – 

dzīvokļa īpašums Nr.3). 

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Nr.3 nosacīto cenu 1600.00 EUR (viens tūkstotis seši 

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. 

 

10.# 

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”  un [..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, 

Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu (05.02.2021., Nr. 2.1.17/20) un [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads (09.02.2021. Nr.2.1.17/21). Finanšu un 

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

komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Ar 01.03.2021. noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvojoša “[..]”, 

Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu “Autoosta”, ar kadastra apzīmējumu 

62420080380 - 0.02 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā 

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

31.12.2025. 
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2. Ar 01.03.2021. noslēgt nomas līgumu ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsunga, 

Alsungas novads, par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 

62420080396 - 0.07ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% apmērā 

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

31.12.2025. 

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

komisijas lēmuma saņemšanas. 
 

11.# 

Par 2020. gada 19. novembra lēmuma grozīšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičmane 

Pamatojoties uz [..], p.k. [..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas novads, un Z/S Krastiņi, 

reģ.Nr.42101022419, juridiskā adrese Maija iela 22, Alsunga, Alsungas novads, 05.02.2021. 

iesniegumu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16. panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. 

un 12. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Grozīt 2020.gada 19.novembra lēmumu Nr.20#4, izsakot lēmuma 3.punktu šādā 

redakcijā: 

“3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu ”Mazcinīši”, Alsungas novads.” 

 

12.# 

Par nomas maksas atlaides piešķiršanu [..] 

D. Kalniņa 

Alsungas novada domē 08.02.2021. saņemts [..], reģ. Nr. [..], iesniegums ar lūgumu 

piešķirt telpu nomas maksas atbrīvojumu par telpām Pils ielā 10, Alsungā, sakarā ar darbības 

apturēšanu valstī noteikto ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ. Veikta datu pārbaude Latvijas 

Republikas Uzņēmuma reģistra Maksātnespējas reģistrā – ziņas par maksātnespējas procesu 

nav atrastas. Veikta datu pārbaude Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku reģistrā – 

izgūta izziņa, ka nodokļu maksātājam nav VID administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā 

pārsniedz 150,00 euro. Saņemta izziņa no Alsungas novada domes Finanšu nodaļas, ka 

nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu kavējumi. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi 

par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. un 5.1. 

punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 
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apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes deputātu atzinumu, Finanšu un saimnieciskās darbības 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Noteikt [..], reģ. Nr. [..], nomas maksas atbrīvojumu no 01.05.2019. gada līgumā Nr. 

20 noteiktās telpu nomas maksas, sākot no 2021. gada 1. janvāra līdz dienai, kamēr telpas 

netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto 

epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, bet ne 

ilgāk kā noteikts uz Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 453 “Noteikumi 

par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 

maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.punktā.  

 

13.# 

Par īres maksas noteikšanu Alsungas vidusskolas telpās Skolas ielā 11 esošajam 

dzīvoklim 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Alsungas novada domes 2019. gada 18. jūlija sēdes protokollēmumā Nr. 10#5 “Par 

pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu” tika apstiprināta īres maksas noteikšanas 

metodika, kā arī apstiprināta Alsungas novada domei piederošo un valdījumā esošo 

dzīvojamo telpu īres maksa katram konkrētam dzīvoklim, pievienojot tabulu ar 

apstiprinātajām īres maksām lēmuma pielikumā. Tabulā nav iekļauta īres maksa dzīvoklim 

Skolas ielā 11, Alsungā (Alsungas vidusskolā), kuru paredzēts izīrēt speciālistiem - 

skolotājiem. Tā kā šo dzīvokli neapsaimnieko Komunālais iecirknis un uzturēšanas izdevumi 

skolai tās intensīvās lietošanas dēļ ir augstāki nekā standarta dzīvojamai mājai, piemērojot 

apstiprināto īres maksas metodiku skolā esošajam dzīvoklim, tā īres maksa ir nesamērīgi 

augsta salīdzinājumā pret pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksu. Tāpēc šim dzīvoklim 

būtu nosakāma atsevišķa īres maksa, kas ir samērīga ar citiem pēc platības un labiekārtotības 

pakāpes līdzīgiem dzīvokļiem. 

I. Bērtulsons ierosina izteikt lēmumprojekta 2. puntku šādā redakcijā: 

“Lēmumu par izīrēšanu pieņem Alsungas novada dome un uzdod slēgt īres līgumu Alsungas 

vidusskolas direktorei.” 

 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

Izteikt lēmumprojekta 2. puntku šādā redakcijā: 
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“Lēmumu par izīrēšanu pieņem Alsungas novada dome un uzdod slēgt īres līgumu Alsungas 

vidusskolas direktorei.” 

 

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

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

jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Noteikt īres maksu Alsungas vidusskolas telpās Skolas ielā 11 esošajam dzīvoklim 

0,42 eiro/m
2
. 

2. Lēmumu par izīrēšanu pieņem Alsungas novada dome un uzdod slēgt īres līgumu 

Alsungas vidusskolas direktorei. 

 

14.# 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 3 “Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības 

nodevām” 

D. Kalniņa 

2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošo noteikumu Nr. 6/2017 “Par 

Alsungas novada pašvaldības nodevām” 3. punkts nosaka tirdzniecības nodevu par ielu 

tirdzniecību un tirdzniecību gadatirgos. Noteikumi pieņemti laikā, kad vēl netika organizēts 

Suitu tirgus. Ņemot vērā pašvaldības ieguldījumu, līdzdarbojoties Alsungas viedā ciema 

iniciatīvas grupas rosinātā Suitu tigus organizēšanā, būtu nepieciešams pārskatīt tirdzniecības 

nodevas apmēru vai arī lemt par cita veida tirgus organizāciju. 

Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 15.punktu, likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. 

noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

9. un 16.1 punktu un Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, 

Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

ar 1 deputāta balsi “Pretī” Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības 

nodevām””.  
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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 

2021. gada 18. februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 3#14) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2021. gada 18.februārī        Nr. 3 

 

 

Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 1.daļas 15.punktu, 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu  

un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480  

"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas"  

9. un 16.
1
 punktu 

 

Veikt sekojošus grozījumus 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām”: 

1. Svītrot 3.2. punktā vārdus “un tirdzniecība gadatirgos”. 

2. Papildināt ar 3.3.punktu: 

3.3. Tirdzniecība gadatirgos un citos organizētos tirgos ar 

pašvaldības līdzdalību (tai skaitā, Miķeļa tirgū un 

Suitu tirgū)  

 

10,00 

 

3. Svītrot 7.3. punktā vārdus “un tirdzniecības gadatirgos”. 

4. Papildināt noteikumus ar 7.
1
 punktu šādā redakcijā: 

“7.
1
 Alsungas novadā reģistrētām fiziskām un juridiskām personām šo noteikumu 3.3. punktā 

noteiktā trdzniecības nodeva ir 3,00 eiro.”  

 

Domes priekšsēdētāja       D. Kalniņa 

 

  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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Alsungas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 

“Grozījumi 2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 

6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

2017. gada 24. augusta Alsungas novada domes saistošo noteikumu Nr. 

6/2017 “Par Alsungas novada pašvaldības nodevām” 3. punkts nosaka 

tirdzniecības nodevu par ielu tirdzniecību un tirdzniecību gadatirgos. 

Noteikumi pieņemti laikā, kad vēl netika organizēts Suitu tirgus. Ņemot 

vērā pašvaldības ieguldījumu, līdzdarbojoties Suitu tigus organizēšanā, kā 

arī Miķeļa tirgus organizēšanā, nepieciešams pārskatīt tirdzniecības nodevas 

apmēru, kas būtu samērīga ar pašvaldības izdevumiem tirgus organizēšanā 

un tirdzniecības dalībnieku ieņēmumiem . 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka tirdzniecības nodevu par  10,00 eiro apmērā un daļēju 

atbrīvojumu no šīs tirdzniecības nodevas, paredzot Alsungas novadā 

reģistrētām fiziskām un juridiskām personām daļēju atlaidi, nosakot šai 

tirgotāju grupai tirdzniecības nodevu 3,00 eiro apmērā par tirdzniecību 

tirgos, kas tiek rganizēti ar pašvaldības līdzdalību. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Plānotie ieņēmumi no tirdzniecības nodevām par tirdzniecību pašvaldības 

organizētos tirgos ir 5200 eiro gadā, kas būtu līdzvērtīgi pašvaldības 

izdevumiem. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sociāli ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Tirdzniecības nodevas palielināšana veido taisnīgu uzņēmējdarbības vidi, 

neradot priekšrocības ielu tirdzniecības dalībniekiem attiecībā pret 

uzņēmējiem, kas uztur savas tirdzniecības telpas, vienlaikus dodot iespēju 

pašvaldībai organizēti popularizēt Alsungas novada uzņēmēju ražojumus un 

piesaistot uzņēmējiem klientus no Latvijas. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neradīs izmaiņas administratīvajās procedūrās. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alsungas novada informatīvajā izdevumā 

“Alsungas ziņas” un Alsungas novada pašvaldības mājaslapā 

www.alsunga.lv  

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notika konsultācijas un darba grupas sanāksmes ar Viedā ciema iniciatīvas 

grupu, kas sadarbojas ar pašvaldību tirgu organizēšanā un kurā pārstāvēti 

gan uzņēmēju, kuri ir tirdzniecības dalībnieki, gan nevalstiskās 

organizācijas. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                          D.Kalniņa  

http://www.alsunga.lv/
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15.# 

Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 671 

“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc 

administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 23. punktu, Administratīvi 

teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības atbilstoši šo noteikumu I 

un II nodaļas nosacījumiem sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju 

iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021. gada 1. martam 

iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra 

datiem uz 2021. gada 1. janvāri. Sagatavojot jaunveidojamā novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projektu, apvienojamās pašvaldības izvērtē reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļā ietverto informāciju. Apvienojamo pašvaldību domju priekšsēdētāji ir 

atbildīgi, lai tiktu sniegta visa informācija, kas nepieciešama kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. 

Savukārt noteikumu 23.
1
.punkts nosaka, ka Administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, pieņemot attiecīgu lēmumu apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijā, var šo noteikumu 2. un 3. pielikuma tabulās sniedzamo 

informāciju sagatavot un iesniegt citā formā. 10.02.2021. Kldīgas novadā apvienojmo 

pašvaldību finanšu komisijas sēdē pienemts lēmums, nosakot citu pielikumu sagatavošanas 

formu. 

Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas” 8. punkts nosaka, ka reorganizējamās pašvaldības dome izskata 

un mēneša laikā ar lēmumu apstiprina reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Minēto 

lēmumu piecu darbdienu laikā publicē attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē, nosūta zināšanai 

iegūstošās pašvaldības domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija to publicē savā tīmekļvietnē.  

Pamatojoties uz 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 

grozīšanas vai sadalīšanas”, 10.02.2021. Kuldīgas novadā apvienojamo pašvaldību finanšu 

komisijas lēmumu Nr. 1 “Par jaunveidojamā Kuldīgas novadā ietilpstošo pašvaldību 

reorganizācijas plānu konstatējumu daļas formātu” un Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.02.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada reorganizācijas plāna konstatējumu daļu (pielikumā). 

2. Publicēt lēmumu Alsungas novada pašvalības tīmekļvietnē https://alsunga.lv līdz 

2021. gada 25. februārim. 

3. Nosūtīt lēmumu zināšanai Kuldīgas novada domei un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīsītbas minstrijai līdz 2021. gada 1. martam. 

https://alsunga.lv/
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16.# 

Par grozījumiem Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2022. gadam 

investīciju plānā 

D. Kalniņa, A. Jonele 

Saskaņā ar Alsungas novada attīstības programmu 2015.-2022.gadam, viens no 

stratēģiskajiem mērķiem noteikts “Saliedēta, izglītota un radoša sabiedrība”. Lai sasniegtu 

mērķi, izvirzīti vairāki uzdevumi. 26. uzdevums noteikts “Attīstīt tūrisma pakalpojumus un 

infrastruktūru”. Uzdevuma īstenošanai, kā viena no rīcībām (R 3.66) noteikts “Amatu mājas 

izveide”. Šīs rīcības plānotais darbības rezultāts ir “Izveidota un funkcionējoša Amatu māja”. 

Lai sasniegtu attīstības programmā noteikto, jau ir uzsākta amatnieku pulcēšana ēkā 

Skolas iela 11A. Šajās telpās darbojas keramikas pulciņš, biedrība “Suitu amatnieki”, Natālija 

Rutule (izgatavo kosmētiku), Etniskās kultūras centra “Suiti” austuve un Suitu ķēkis. 

Alsungas TIC izvietotas ekpozīcijas par senajiem apģērbiem, suitu virtuves iekārtojumu un 

izmantotajiem darbarīkiem. Lai turpinātu ēkas 2. stāva labiekārtošanu Amatu mājas izveide, 

nepieciešams veikt bojāto siju un jumta remntu. Ir izstrādāts un Būvvaldē apstiprināts 

projekts. 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1) punktu, Ministru 

kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.01.2021. sēdes 

deputātu atzinumu, 

A.Sokolovskis izsaka priekšlikumu izteikt Stratēģiskajās daļas investīciju plānā 29. 

rindas sasniedzamo rezultātu ar šādā redakcijā “Atjaunotas Alsungas novada domes ēkas 

Skolas ielā 11A 2.stāva pārseguma un jumta nesošās koka konstrukcijas, un jumta segums. 

Sākta pamatu nostiprināšana ēkas daļai sienu plaisāšanas vietās. Izremontētas iekštelpas un 

koplietošanas telpas.” 

Atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ilze 

Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga 

Bredovska 

ar 1 deputāta balsi “Atturas” Daiga Kalniņa 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Izteikt Stratēģiskajās daļas investīciju plānā, 29. rindas sasniedzamo rezultātu ar šādā 

redakcijā “Atjaunotas Alsungas novada domes ēkas Skolas ielā 11A 2.stāva pārseguma un 

jumta nesošās koka konstrukcijas, un jumta segums. Sākta pamatu nostiprināšana ēkas daļai 

sienu plaisāšanas vietās. Izremontētas iekštelpas un koplietošanas telpas.” 

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

Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls, Andris Kaminskis, Inārs 

Bērtulsons, Inga Bredovska 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Veikt grozījumus Alsungas novada Attīstības programmas 2015. – 2022. gadam 

Stratēģiskajās daļas investīciju plānā, izsakot 29. rindu šādā redakcijā: 
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29. Amatu 

mājas 

izveide 

    x 400000.00 Pašvaldība Pašvalība Atjaunotas 

Alsungas 

novada domes 

ēkas Skolas 

ielā 11A 

2.stāva 

pārseguma un 

jumta nesošās 

koka 

konstrukcijas, 

un jumta 

segums. Sākta 

pamatu 

nostiprināšana 

ēkas daļai 

sienu 

plaisāšanas 

vietās. 

Izremontētas 

iekštelpas un 

koplietošanas 

telpas. 

2021 2022  

 

17.# 

Par dalību priekšatlases pieteikuma izstrādē konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 

2027” 

D. Kalniņa 

 2021. gada 4. februārī Alsungas novada domē saņemts Kuldīgas novada pašvaldības 

vēstule 2.1.18/122, kurā Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka šobrīd gatavo pieteikuma 

izstrādi 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas priekšatlases konkursam. Lai izstrādātu 

pieteikumu ir izveidota darba grupa, kuru vada projekta “Kuldīga-Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 2027” vadītāja Kristīne Zvirbule. 

 Ņemot vērā, ka pēc teritoriālās reformas Alsunga, Kuldīga un Skrunda būs vienots 

novads un šī projekta realizēšana būs vienlīdz svarīga visā novadā, tādēļ Kuldīgas novada 

pašvaldība lūdz deleģēt novada kultūras pārstāvjus dalībai projekta izstrādes darba grupā.  

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Ilze Bloka, Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Uzdot domes priekšsēdētājai deleģēt Alsungas novada kultūras pārstāvi dalībai 

projekta “Kuldīga - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” izstrādes darba grupā. 
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18.# 

Par atbalstu nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” 

D. Kalniņa 

15.02.2021. Alsungas novada domē saņemta vēstule no nodibinājumam “Zinātnes un 

inovāciju parks”, aicinot Alsungas novada pašvaldību atbalstīt projekta “Latvijas skolu 

jaunatnes foto konkurss ” Mana zeme skaistā ”” īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu 283 

EUR apmērā, projekta interneta vietnes programmatūras pilnveidošanai, kas nodrošinātu 

viegli saprotamu piekļuvi novada skolu skolēnu darbu ievietošanai, aplūkošanai un balsošanai 

(konkursa nolikums pielikumā). 

 

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

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, Ainars 

Macpans, Grigorijs Rozentāls, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

ar 1 deputātu balsi “Atturas” Andris Kaminskis 

ar 1 deputātu balsi  “Pretī”  Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

1. Nepiešķirt nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks” līdzfinansējumu 283 EUR 

apmērā projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss ”Mana zeme skaistā”” 

īstenošanai. 

 

19.# 

Par sadarbības izveidošanu dalībai konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” 

D. Kalniņa 

Alsungas novada domē 15.02.2021. saņemta Kuldīgas novada pašvaldības vēstule ar 

aicinākumu veidot sadarbību dalībai konkursā “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”. Vēstulē 

norādīts, ka Kultūras ministrija ir izsludinājusi Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma 

piešķiršanas 2027. gadam priekšatlasi.  

Kuldīgas novada Domes 24.09.2020. sēdē /prot.Nr.15 p.60./ deputāti vienbalsīgi lēma 

par Kuldīgas pieteikuma izstrādi 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas priekšatlases 

konkursam.  

Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas 

pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas statusu. Nosaukums tiek piešķirts 

pilsētai, un pieteikums tiek iesniegts pilsētas vārdā, bet programmas veidošanā tās drīkst 

iesaistīt savas apkārtējās teritorijas.  

Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa iegūšana neizbēgami ietekmēs arī citu 

apkārtējo reģionu kultūrtelpas attīstību, tāpēc, izvērtējot konkursa uzvaras gadījumā plānoto 

aktivitāšu apjomu un iespējas, mūsu novadu kultūras vērtību kopību un teritoriālo blakus 

esamību, kas dotu iespēju palielināt nozīmīgas Kurzemes daļas kapacitāti un izpildes spēju, 

izveidojot kvalitatīvu, iekļaujošu kopīgas kultūrtelpas kultūras piedāvājumu, kas sevī ietver 

kultūrvēsturiskā mantojuma, ekoloģijas, mazpilsētu dzīvesziņas, izglītības un sabiedrības 

veselības jomas,  aicinām Alsungas novada domi kļūt par oficiāliem sadarbības partneriem 

Kuldīgas ceļā uz titula “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”. 

Iespējamie ieguvumi no satusa iegūšanas, ņemot vērā citu Eiropas pilsētu un reģionu 

gūto pieredzi, būtu jaunu kultūras produktu un infrastruktūras objektu izveide, kas turpina 

funkcionēt pēc Eiropas Kultūras galvaspilsētas gada, kultūras patēriņa un auditorijas 
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pieaugums, kultūras sektora kapacitātes uzlabošanās, jaunu kultūras produktu un piedāvājumu 

konkurētspējīgāka izveide (vietas, maršruti, sadarbības līgumi, nostiprināti festivāli, atbalsta 

programmas u.c., kas turpina funkcionēt arī pēc Eiropas Kultūras galvaspilsētas gada), tūristu 

skaita pieaugums un tūrisma nozares attīstība, iegūts plašs sabiedrības atbalsts un iesaiste, 

uzlabojusies pilsētas, reģiona starptautiskā atpazīstamība un publicitāte, mediju un 

starptautiskā interese. 

Priekšatlases (konkursam ir divas atlases kārtas) pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 

4. jūnijam, bet konkursa uzvarētāju paziņos 2022. gada vasarā. Līdz 2021. gada jūnijam 

Kuldīgas novadam jāizstrādā novada kultūras stratēģija, sasaistot to ar visa novada attīstības 

plānu un iesaistot plāna izstrādē gan sabiedrību, gan atsevišķas kopienas, jāizstrādā Eiropas 

Kultūras galvaspilsētas gada mākslinieciskā programma un mārketinga plāns, kā arī jāveic 

virkne citu priekšdarbu. 

Pašlaik nav iespējams noteikt pasākuma “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” 

budžetu – tas būs atkarīgs gan no mākslinieciskajām izmaksām, gan nepieciešamajiem 

ieguldījumiem infrastruktūrā. Statusa iegūšanas gadījumā pasākuma finansējums veidosies 

gan no pašas titulu ieguvušās pilsētas (pašvaldības) un sadarbības partneru (pašvaldību) 

budžeta līdzekļiem, gan valsts un Eiropas Savienības piešķirtiem līdzekļiem. Eiropas kultūras 

galvaspilsētas statusu ieguvusī pilsēta iegūst arī Melinas Merkuri balvu pusotra miljona euro 

apmērā, kuru izmaksās ne vēlāk kā 2027. gada martā, ar noteikumu, ka titulu ieguvusī pilsēta 

turpina savas saistības, ko tā uzņēmusies pieteikuma iesniegšanas posmā.  

Šobrīd Kuldīgas pieteikuma izstrādē aktīvi darbojas īpaši izveidotas darba grupas, 

kuras vada projekta “Kuldīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” vadītāja Kristīne 

Zvirbule.  

Pieņemot pozitīvu lēmumu, Kuldīgas novada pašvaldība aicina Alsungas novada domi 

izveidot savu darba grupu un izvirzīt tās vadītāju, kurš būtu pilnvarots pārstāvēt Alsungu 

projekta “Kuldīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” vadības grupā. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un Kuldīgas novada pašvaldības 

vēstuli Nr. KNP/2.22/21/384, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Ilze Bloka, 

Andris Kaminskis, Inārs Bērtulsons, Inga Bredovska 

ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Grigorijs Rozentāls, Daiga Kalniņa 

ar 1 deputātu balsi “Pretī” Ainars Macpans 

Dome nolemj: 

1. Kļūt par Kuldīgas novada pašvaldības sadarbības partneriem, Kuldīgas ceļā uz titula 

“Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” iegūšanu. 

2. Uzdot domes priekšsēdētājai D. Kalniņai izveidot darba grupu un izvirzīt tās vadītāju, 

kurš būtu pilnvarots pārstāvēt Alsungu projekta “Kuldīga – Eiropas Kultūras 

galvaspilsēta 2027” vadības grupā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  ________________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre   ________________________________ L. Migoviča 

 

Ar protokolu iepazinos un saskaņoju: 
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       ________________________________A. Sokolovskis 

 

        ________________________________J. Šteinbergs 

 

________________________________I. Bērtulsons 

 

     ________________________________I. Bloka 

 

________________________________A. Macpans 

 

________________________________I. Bredovska 

 

________________________________G. Rozentāls 

 

________________________________I. Bredovska 

 

 

 

 


