
1 

 

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 

2018. gada 20. decembris                                                                        Nr. 15 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2018. 

gadam”. 

3. Par līdzfinansējumu biedrībai Etniskās kultūras centrs “Suiti” Dzintara Lejas 

fotoalbuma tapšanai. 

4. Par priekšfinansējumu biedrības Etniskās kultūras centrs “Suiti” projektam “UNESCO 

atzīto vērtību tīkls”. 

5. Par sadarbības līgumu ar biedrību “Alsungas keramika”. 

6. Par līdzfinsējumu biedrībai “Ventas Dzirkstis” grāmatas tapšanai. 

7. Par aizņēmuma ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/064/022 “Satiksmes 

drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā Alsungā”  

īstenošanai  nosacījumu maiņu. 

8. Par aizņēmuma ELFLA projekta Nr. 17-02-AL31-A019.2201-000007 “Senioru un 

bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā” (investīciju daļas) īstenošanai 

atmaksu. 

9. Par ūdensapgādes pakalpojumu cenrāžiem. 

10. Par SIA “Alsunga” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu. 

11. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu Alsungā. 

12. Par “Alsungas novada domes ētikas kodeksa” un “Alsungas novada domes ētikas 

komisijas nolikuma” apstiprināšanu un Alsungas novada domes ētikas komisijas 

izveidošanu. 

13. Par Alsungas novada domes Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

komisijas nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidošanu. 

14. Par Alsungas novada domes noteikumu Nr. 2 “Korupcijas un interešu konflikta riska 

ziņošanas noteikumi Alsungas novada domē” apstiprināšanu. 

15. Par noteikumu Nr. 3 “Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas 

novada domē” apstiprināšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]  

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 
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21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

24. Par zemes nomu [..]. 

25. Par zemes nomu [..]. 

26. Par zemes nomu [..]. 

27. Par zemes nomu. 

28. Par zemes nomu [..]. 

29. Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā. 

 

Domes priekšsēdētāja D. Kalniņa lūdz deputātus iekļaut trīs papildus jautājumus: 

30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

32. Par Alsungas novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem. 

33. Par prēmiju Alsungas vidusskolas direktora p.i. 

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

“Atturas” nav,  

“Pretī” nav,  

Dome nolemj  
Iekļaut darba kārtībā trīs apildus jautājumus: 

30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..]. 

32. Par Alsungas novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem. 

33. Par prēmiju Alsungas vidusskolas direktora p.i. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 18.00. 

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

Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga. 

Nav ieradušies deputāti: Ilze Bloka, Inga Bredovska, Māra Rozentāle. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Santa Kreičmane. 
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1.# 

Par Alsungas novada Bibliotēkas vadītāja apstiprināšanu 

D. Kalniņa, L. Migoviča 

Alsungas novada domes izveidota komisija izvērtēja konkursa pretendentu atbilstoši 

konkursa nolikumam (Alsungas novada domes 20.09.2018. sēdes protokollēmumu Nr. 10#3). 

Komisija izvērtēja pretendenta iesniegtos dokumentus un kompetenci. Tika izvērtēts 

pretendentu redzējums bibliotēkas attīstībai, spēja sniegt kompetentas atbildes uz jomai 

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

Pēc pretendenta izvērtēšanas, Komisija vienojas pretendentu Jolantu Vikmani virzīt Alsungas 

novada domes sēdei apstiprināšanai par Alsungas novada Bibliotēkas vadītāju. 

Deputāti uzklausa J. Vikmani, uzdod jautājumus. 

Saskaņā ar Likumu par pašvaldībām 21. pantu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata 

pašvaldības iestāžu vadītāju (9. apakšpunkts) un Alsungas Bibliotēkas vadītāja amata konkursa 

nolikumu 5.15. punktu, novada dome, atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par 

piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā. 

Pamatojoties uz: 

- Likumu par pašvaldībām 21. pantu Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata 

pašvaldības iestāžu vadītāju (9. apakšpunkts), 

- Alsungas Bibliotēkas vadītāja amata konkursa nolikumu 5.15. punktu, novada dome, 

atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu 

amatā, 

- Alsungas Bibliotēkas vadītāja amata pretendentu atlases komisijas lēmumu 

(14.12.2018. komisijas sēdes protokols), 

 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Zaiga Vanaga 

1 deputātu balsi “Atturas” Ainars Macpans 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Iecelt Jolantu Vikmani Alsungas novada Bibliotēkas vadītājas amatā, noslēdzot darba 

līgumu uz nenoteiktu laiku un nosakot pārbaudes laiku 3 mēnešus. 

2.# 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2018. 

gadam” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 

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

jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 “Grozījumi Alsungas novada domes 2018.gada 

18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Alsungas novada domes budžetu 

2018.gadam“. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

APSTIPRINĀTI 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 20. decembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 15#2 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2018. gada 20. decembrī                                                                                                    Nr. 10 

Grozījumi 2018. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada 

domes budžetu 2018.gadam” 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta un 

speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

2. Apstiprināt Alsungas novada  pašvaldības pamatbudžetu ar grozījumiem 2018. gadam šādā 

apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi -  1743899 euro,  

2.2. kārtējā gada izdevumi -   1936271 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 253594 euro. 

3. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos 

līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi -  85424 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi -   79171 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 29721 euro. 

4. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu ar 

grozījumiem 2018.gadam šādā apmērā: (3.pielikums) 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi –  916 euro, 

4.2. kārtējā gada izdevumi   -1110 euro,       

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 715 euro. 

5. Par grozījumiem Alsungas novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu 

un finansēšanas apmērā lemj Alsungas novada dome. 

6. Alsungas novada pašvaldība 2018. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas 

atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un 

budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

7. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, 

tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un tie publicējami pašvaldības 

mājaslapā internetā. 

 

Domes priekšsēdētāja       D. Kalniņa  

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

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2018.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. III 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 743 899 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 818 481 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 688 606 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
688 606 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 688 606 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 688 606 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

5 082 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
683 524 

1.4 Īpašuma nodokļi 129 875 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 129 875 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 129 875 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 117 312 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
105 312 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
12 000 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 563 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
6 915 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
2 495 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 153 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 22 061 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 794 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1 016 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
613 
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9.4.3.0. 
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības 

ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos 
0 

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un 

atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 

izsniegšanu 

140 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  22 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
241 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  778 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
160 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 500 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
60 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 53 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 5 

9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 0 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 192 

10.1.0.0. Naudas sodi 2 192 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 192 

10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 0 

10.3.0.0. 
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 
0 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 299 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 249 

12.3.9.9 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 050 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
15 776 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 12 356 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 1 000 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 1 000 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
2 420 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 230 944 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
196 294 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 613 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 613 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 
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21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
186 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
186 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 17 668 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 11 371 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 943 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 3 018 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 336 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
172 827 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 100 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 87 356 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 77 800 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 571 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 

par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

34 650 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
32 359 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
32 359 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 291 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 291 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 0 

4.1 Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 0 

20.0.0.0. 

Ieņēmumi no Eiropas Savienības dalībvalstīm un 

Eiropas Savienības institūcijām un pārējām valstīm un 

institūcijām, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis un 

Eiropas Savienības institūcijas 

0 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

5.0 Transferti 672 413 

17.0.0.0. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
1 750 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 609 789 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 609 789 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
314 441 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

22 236 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
260 794 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
12 318 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 60 874 



9 

 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 60 874 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

21.7.0.0. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 936 271 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 936 271 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 418 229 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 48 938 

04.000 Ekonomiskā darbība 35 657 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 345 708 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 293 567 

09.000 Izglītība 702 201 

10.000 Sociālā aizsardzība 91 971 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 936 271 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 726 564 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 576 173 

1000 Atlīdzība 1 027 586 

1100 Atalgojums 830 064 

1110 Mēnešalga 771 137 

1111 Deputātu mēnešalga 21 348 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 749 789 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 51 572 

1141 Piemaksa par nakts darbu 1 207 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
3 866 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti 
2 495 

1147 Piemaksa par papildu darbu 40 834 

1148 Prēmijas un naudas balvas 3 170 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
7 355 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
197 522 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
196 483 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
1 039 
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1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

8 532 

2000 Preces un pakalpojumi 548 387 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
6 056 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
3 203 

2111 Dienas nauda 927 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
2 276 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 853 

2121 Dienas nauda 1 293 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 560 

2200 Pakalpojumi 351 991 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9 343 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 9 343 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 113 291 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 50 698 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6 418 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 42 720 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām 

un atkritumu utilizāciju 

13 455 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
48 629 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
1 728 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
5 470 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 9 560 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
2 459 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
5 747 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 850 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 22 815 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
81 798 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 34 286 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 14 450 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
16 027 
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2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 8 405 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 3 170 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
5 460 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 9 350 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 6 479 

2252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 2 871 

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 8 067 

2261 Ēku, telpu īre un noma 3 602 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 4 465 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 81 213 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 240 

2273 
Maksa par zinātniskās pētniecības darbu 

izpildi 
0 

2274 
Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie 

izdevumi 
0 

2275 
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 
0 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
4 440 

2277 

Izdevumi normatīvajos aktos noteikto fiziskās 

sagatavotības pārbaužu, sacensību un citu sporta pasākumu 

īstenošanai 

1 705 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
74 828 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
300 

2283 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
300 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
178 900 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
33 498 

2311 Biroja preces 9 745 

2312 Inventārs 22 882 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
871 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 73 724 

2321 Kurināmais 32 635 

2322 Degviela 39 934 
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2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 155 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

520 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 520 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
26 423 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
40 620 

2363 Ēdināšanas izdevumi 40 620 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 4 115 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 2 001 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
9 439 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 9 339 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
7 380 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
1 959 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 100 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 200 

4000 Procentu izdevumi 200 

4300 Pārējie procentu maksājumi 200 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
200 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
200 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 92 678 

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 

6000 Sociālie pabalsti 92 678 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
5 216 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 5 216 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
22 006 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 1 062 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 100 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā 

ārkārtas situācijā 
0 
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6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
10 137 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 10 707 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
600 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 500 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
64 356 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
20 056 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

20 056 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
44 300 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 927 

6422 Naudas balvas 3 417 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 38 956 

6500 

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, 

pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 

0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
57 713 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 57 713 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 56 413 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 50 928 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
5 485 

7221 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
5 485 

7222 
Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības pamatbudžetu 
0 

7240 Transferti publiski atvasinātām personām,transfertu atmaksa 1 300 

2.0. Kapitālie izdevumi 209 707 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 209 707 

5000 Pamatkapitāla veidošana 209 707 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 5 636 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības 
5 636 



14 

 

5121 Datorprogrammas 4 356 

5129 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1 280 

5200 Pamatlīdzekļi 204 071 

5210 Zeme, ēkas un būves 54 969 

5211 Dzīvojamās ēkas 4 000 

5212 Nedzīvojamās ēkas 40 059 

5213 Transporta būves 0 

5214 Zeme zem ēkām un būvēm 0 

5215 Kultivētā zeme 0 

5216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 0 

5217 Pārējā zeme 0 

5218 Celtnes un būves 7 600 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 3 310 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 78 515 

5231 Transportlīdzekļi 2 100 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 57 202 

5233 Bibliotēku krājumi 4 751 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5 138 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 9 324 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
69 587 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 000 

5270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
0 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 56 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 253 538 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 60 468 

  Aizņēmumi 40 717 

  Aizņēmumu atnaksa -41 471 

  
  

Sagatavoja A. Mundiciema 
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2. pielikums 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2018.GADA IEŅĒMUMU UN  IZDEVUMU  TĀME  Nr. III 

  

Budžeta 

veids   
Speciālais budžets 

  

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 85 424 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 11 500 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
11 500 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
11 500 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 11 500 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 

ieguvi un vides piesārņošanu 
11 500 

7.0.0.0. 
Nodokļu ieņēmumi, kas kompleksi apvieno dažādu 

nodokļu ieņēmumu grupas 
0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 0 

4.1 Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 0 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

5.0 Transferti 73 924 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 68 439 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 68 439 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
68 439 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

0 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
0 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 5 485 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
5 485 
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6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 79 171 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 79 171 

04.000 Ekonomiskā darbība 70 679 

05.000 Vides aizsardzība 8 492 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 79 171 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 76 171 

1.1. Kārtējie izdevumi 72 571 

1000 Atlīdzība 15 320 

1100 Atalgojums 12 200 

1110 Mēnešalga 12 000 

1111 Deputātu mēnešalga 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 12 000 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 

1147 Piemaksas par papildus pienākumu veikšanu 0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
200 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
3 120 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
3 000 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
120 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

120 

2000 Preces un pakalpojumi 57 251 

2100 
Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 40 101 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 15 000 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 15 000 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
135 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
15 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 20 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 100 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
21 584 
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2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 0 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 5 580 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
1 600 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 9 500 

2247 Apdrošināšanas maksājumi 14 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
4 890 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 100 

2260 Īre un noma 500 

2261 Ēku, telpu īre un noma 500 

2270 Citi pakalpojumi 2 482 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
2 482 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
300 

2283 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
300 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 

14 850 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
1 000 

2311 Biroja preces 0 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 10 150 

2321 Kurināmais   

2322 Degviela 10 000 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 150 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

0 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
3 700 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
0 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi 
2 000 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2 000 
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2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
0 

2515 
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi 
2 000 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
0 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 0 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 3 600 

4000 Procentu izdevumi 3 600 

4100 
Procentu maksājumi ārvalstu un 

starptautiskajām finanšu institūcijām 
0 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 

4300 Pārējie procentu maksājumi 3 600 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
3 600 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
3 600 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 

6000 Sociālie pabalsti 0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
0 

2.0. Kapitālie izdevumi 3 000 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 3 000 

5000 Pamatkapitāla veidošana 3 000 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 

5200 Pamatlīdzekļi 3 000 

5210 Zeme, ēkas un būves 0 

5213 Transporta būves 0 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 3 000 

5231 Transportlīdzekļi   

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 3 000 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 

5270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
0 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 
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3.0. 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 
0 

  Naudas līdzekļi 0 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā   

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās   

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 29 721 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 16 594 

  Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 

  Aizņēmumu atmaksa -19 380 

  Aizņēmumi 0 

 
  Sagatavoja A.Mundiciema 
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3. pielikums 

Alsungas novada dome  

LV90000036596 
 

2018.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. III 

  

Budžeta veids   Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 EUR 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 916 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 916 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 916 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 
716 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 716 

23.4.2.0. 
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi 

naturālā veidā 
0 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 
200 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 200 

23.5.2.0. 
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 
0 

7000 Transferti no pamatbudžeta 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 110 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 110 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 0 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 110 

09.000 Izglītība 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 110 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 110 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 110 
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1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 1 110 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 30 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
30 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 30 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
0 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 0 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 080 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 

0 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
1 080 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana 
0 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi 
0 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 0 

4000 Procentu izdevumi 0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
0 

2.0. Kapitālie izdevumi 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 
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5000 Pamatkapitāla veidošana 0 

5200 Pamatlīdzekļi 0 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana  0 

      

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

3.0. 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 
0 

8000 
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 
0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 715 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 521 

   

   
Sagatavoja    A. Mundiciema 
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Paskaidrojuma raksts Alsungas novad domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10 

“Grozījumi Alsungas novada domes 2018.gada 18. janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1 „Par Alsungas novada domes budžetu 2018.gadam“ 
 

PAMATBUDŽETS 

Budžeta ieņēmumi: Euro 1743899, palielinājums kopā Euro 70553. 

Palielinājumu galvenokārt veido: 

1. Ieņēmumi no dzīvokļu atsavināšanas                                                 Euro  9958 

2. Ieņēmumi par nekustamā īpašuma nodokli                                        Euro  22983 

3. Valsts budžeta transferti                                                                     Euro   6194 

4. Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem                                               Euro  15706 

5. Ieņēmumi par izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem                Euro  12874 

Samazinājuma ieņēmumu posteņiem praktiski nav. 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri  Euro 253594.  

 

Budžeta izdevumi: 

Euro 1889425, kopā izdevumu samazinājms Euro 14474. 

Izdevumu palielinājumu galvenokārt veido: 

1. Pašvaldības sociālie pabalsti                                                           Euro  3824 

2. Saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde                                                Euro  20999 

3. Piemaksas par papildus darbu darbinieku aizvietošanā                  Euro   13579 

Gada sākumā plānoto izdevumu samazinājumu galvenokārt veido izdevumu samazinājums 

pakalpojumiem Euro 10280. 

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Budžeta ieņēmumi Euro 85424, palielinājums kopā Euro 4815. 

Palielinājumu veido ieņēmumi no Dabas resursu nodokļa         Euro 3500 

 

Budžeta izdevumi: 
Euro 79121, kopā izdevumu palielinājums Euro 5078. 

Samazinājumu veido gada sākumā plānotie izdevumi degvielas iegādei un iekārtu uzturēšanai 

un remontam. 

 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETS. 

Izmaiņas ieņēmumos veido saņemtais mērķa ziedojums no komersanta Suitu puķu dobei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja         D. Kalniņa 
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3.# 

Par līdzfinansējumu biedrībai Etniskās kultūras centrs “Suiti” [..] fotoalbuma tapšanai 

D. Kalniņa 

21.11.2018. Alsungas novada domē saņemts iesniegums no biedrības Etniskās kultūras 

centrs “Suiti” valdes priekšsēdētājas Daces Martinovas. Iesniegumā minēts, ka biedrība EKC 

“Suiti” ar Alsungas novada, Kuldīgas novada un Ventspils novada pašvaldības finansiālu 

atbalstu veido [..] fotoalbuma “Suitu zemes ļaudis” maketu. Fotoalbums būs liels ar kopā 366 

fotofiksācijām par suitu kultūrtelpā notikušām aktivitātēm septiņu gadu laikā, kad autors 

Dzintars Leja apmeklēja suitos notikušos pasākumus un veica to dokumentēšanu. Biedrība 

EKC “Suiti” apņēmusies organizēt šī albuma izdošanu. Izdevuma 500 eksemplāru drukāšanas 

izmaksas sastāda 8631,88 euro. Viena albuma izmaksas 17,26 euro. Biedrība lūdz kopienas 

pašvaldības atbalstīt šī izdevuma tapšanu, paredzot finansējumu 55 eksemplāru iegādei 949,30 

euro. Šis albums būs unikāls un ļoti krāšņs izdevums par suitu kopienas ļaudīm un notikumiem, 

kas kalpos kā reprezentatīvs materiāls un būs skaita dāvana novada viesiem. Trūkstošo 

finansējum biedrība lūkos piesaistīt ar Valsts kultūrkapitāla un sadarbības partneru palīdzību, 

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

komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu,  

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Zaiga Vanaga 

1 deputāta balsi “Atturas” Ainars Macpans 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Paredzēt līdzfinansējumu 517,18 euro apmērā biedrības Etniskās kultūras centrs “Suiti” 

veidotā [..] fotoalbuma “Suitu zemes ļaudis” tapšanai, iegūstot īpašumā 30 albuma 

eksemplārus, kurus izmantot kā Alsungas novada reprezentatīvu materiālu. 

 

4.# 

Par priekšfinansējumu biedrības Etniskās kultūras centrs “Suiti” projektam “UNESCO 

atzīto vērtību tīkls” 

D. Kalniņa 

10.10.2018. saņemts biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” iesiegums, kurā 

biedrība lūdz piešķirt daļu no Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ 

Stratēģiskā partnerības projekta “The network of UNESCO recognised values” (“UNESCO 

atzīto vērtību tīkls”) nepieciešamā priekšfinansējuma. Priekšfinansējums nepieciešams 2019. 

gada pirmajā pusgadā. Saņemto naudu atmaksās 2020. gadā pēc projekta realizēšanas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 10. 

punktu un biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti””, Finanšu saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 
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“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt priekšfinansējumu 1870,73 eiro (viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit eiro 

73 centi) projekta “The network of UNESCO recognised values” realizācijai 

(“UNESCO atzīto vērtību tīkls”), projekta Nr. 2018-1-LV01-KA204-046979. 

2. Paredzēt Alsungas novada domes 2019. gada pamatbudžetā finanšu līdzekļus projekta 

priekšfinansējuma izmaksu segšanai. 

3. Domes priekšsēdētājai D. Kalniņai noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu, 

izlietošanu un atgriešanu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada domes izpilddirektoram. 

 

5.# 

Par sadarbības līgumu ar biedrību “Alsungas keramika” 

D. Kalniņa 

31.10.2018. saņemts biedrības “Alsungas keramika”  iesniegums ar aicinājumu 

Alsungas novada domei arī 2019. Gadā turpināt sadarbību ar biedrību, kā rezultātā biedrība 

izgatavotu 40 keramikas izstrādājumus senior godināšanai apaļās jubilejās un 8 keramikas 

izstrādājumus domes prezentācijas vajadzībām, savukārt Alsungas novada domes 2019. Gadā 

segtu elektrības izmaksas par 980 kWh.  

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

apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Alsungas novada domei slēgt sadarbības līgumu 2018.gadam ar biedrību “Alsungas 

keramika” par keramikas izstrādājumu izgatavošanu no biedrības iegādātā māla un glazūrām 

izmantošanai prezentācijas vajadzībām (8 gab.) un senioru godināšanai (40 gab.). Alsungas 

novada domei apmaksāt patērēto elektroenerģiju 980 kWh apjomā. 

 

6.# 

Par līdzfinsējumu biedrībai “Ventas Dzirkstis” grāmatas tapšanai 

D. Kalniņa 

25.11.2018. Alsungas novada domē saņemts iesniegums no biedrības “Ventas 

Dzirkstis” valdes priekšsēdētāja Māra Dadža. Iesniegumā minēts, ka biedrība “Ventas 

Dzirkstis”, kas pēdējos gados pazīstama ar savu vēsturiski izcilo diskotēku pieredzi un dažādu 

citu populāru pasākumu rīkošanu, šogad kopā ar uzņēmēju un sponsoru atbalstu vēlas laist 

klajā jaunu, īpašu un nebijušu grāmatu par diskotēku vēsturi Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 

novados. 

Grāmata atspoguļos ne tikai diskotēku interesantos likteņstāstus, faktus un agrāk 

nepublicētas fotogrāfijas, bet arī ar diskotēkām saistīto kultūrvēsturi laiku lokos. Šī grāmata 
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paredzēta izdot teicamā kvalitātē un saturā, kas gūs augstu novērtējumu gan vietējā sabiedrībā, 

gan ārzemēs. 

Grāmatas izdevēju grupā darbojas Kuldīgas, Alsungas un Skrundas bijušo diskotēku 

vadītāji, t.sk. [..] Alsungas diskotēku pārstāv vadītājs [..]. 

Līdz ar to piedāvājam Alsungas novadam izdevīgus noteikumus, kas paredz apmaksāt 

novadam vēlamo grāmatu eksemplāru skaitu, par summu, kas atbilst grāmatas pašizmaksai, t.i. 

10 euro par vienu grāmatas eksemplāru. Pēc tam veikalos grāmatas cena būs dārgāka. Faktiski 

iegādāsieties ar priekšapmaksu noteiktu grāmatu skaitu. Katrs grāmatas sponsors un atbalstītājs 

tiek ierakstīts grāmatā atbalstītāju sarakstā, neatkarīgi no ziedojuma lieluma.  

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

apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj: 

Paredzēt līdzfinansējumu 50 euro apmērā biedrības “Ventas Dzirkstis” grāmatas par 

diskotēku vēsturi Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novados tapšanai, paredzot 5 grāmatu 

iegādi. 

 

7.# 

Par aizņēmuma ERAF projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/064/022 “Satiksmes 

drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā Alsungā”  

īstenošanai  nosacījumu maiņu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

2013.gada 22. jūlija aizņēmums no Valsts kases Nr. A2/1/13/366 “Satiksmes drošības 

un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā Alsungā”, atbilstoši aizņēmuma 

līguma 2.5.1. punktam, saņemts ar fiksēto aizņēmuma procentu bāzes likmi 3.736 % ( trīs 

veseli septiņi simti trīsdesmit sešas procenta tūkstošdaļas) gadā. 

Līgumā pirmais aizdevuma procentu maiņas datums nav paredzēts, bet pašvaldība, 

iesniedzot Valsts kasei Domes sēdes lēmumu un iesniegumu, aizņēmuma procentu var mainīt 

uz mainīgo 12 mēnešu aizņēmumu procentu likmi, kas patreiz ir 0.25 % gadā. Finanšu 

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

13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj: 

1. Mainīt 2013.gada 22.jūlija līgumā fiksēto aizņēmuma procentu gada likmi uz 

mainīgo 12 mēnešu aizņēmuma procentu likmi. 
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2. Finanšu nodaļas vadītājai A, Mundiciemai iesniegt Valsts kasei iesniegumu un 

domes sēdes lēmuma izrakstu par aizņēmuma % likmes maiņu. 

 

8.# 

Par aizņēmuma ELFLA projekta Nr. 17-02-AL31-A019.2201-000007 “Senioru un bērnu 

aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā” (investīciju daļas) īstenošanai atmaksu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Alsungas novada dome 2018.gadā no Valsts kases, pamatojoties uz 30.07.2018. 

aizdevuma līgumu Nr. A2/1/18/491, saņēmusi aizņēmumu Euro 16413.00 projekta realizācijas 

izdevumu apmaksai. 

Līgums noslēgts uz 20 (divdesmit) gadiem ar nosacījumu, ka tas jāatmaksā pirms 

termiņa, kad tiek saņemtas investīcijas no projekta finansētāja. 

LAD finansējums pēc iesniegtās projekta atskaites apstiprināšanas saņemts 30.10.2018. 

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

apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

2018.gadā atmaksāt Valsts kases aizdevumu Euro 16413.00 (sešpadsmit tūkstoši četri 

simti trīspadsmit euro 00 eurocentus). 

 

9.# 

Par ūdensapgādes pakalpojumu cenrāžiem 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

2018. gada 16. augusta Alsungas novada domes sēdē tika apstiprināti ūdenspgādes 

pakalpojuma cenrāži (protokollēmums Nr. 9#8), nosakot tos no 2019. gada 1. janvāra: 

1. Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Almāles urbuma 1,70 eiro par kubikmetru (bez PVN). 

2. Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Dienvidstacijas urbuma 1,70 eiro par kubikmetru (bez 

PVN). 

3.  Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Pasta urbuma 1,77 eiro par kubikmetru (bez PVN). 

4. Lietotājiem, kas saņem ūdeni no Ceļdaļas urbuma 1,35 eiro par kubikmetru (bez PVN). 

2018. gada 5. decembrī saņemts iesniegums no iedzīvotājiem, pieprasot parskatīt tarifu 

Ceļudaļas urbumam, kā arī sniegt izsmeļošu informāciju par izmaksu aprēķināšanu. 

D. Kalniņa informē, ka tika pieprasīts no A. Mundiciemas vēlreiz uzrādīt visus tarifu aprēķinus 

pamatojošos dokumentus, lai pārliecinātos par aprēķinu pareizību. Lai meklētu risinājumus, kā 

samazināt tarifus, tika uzdots A. Mundiciemai pārrēķināt visus ūdensapgādes tarifus gada 

griezumā. Rezultātā dažos urbumos nedaudz samazinās izmaksas uz vienu kubikmetru, bet 

dažos – palielinās. 
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Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins  ** 

Iestāde/struktūrvienība  Komunālais iecirknis 

Maksas pakalpojuma veids    *** 

Ūdens apgāde 

Aprēķina periods- 12  mēneši **** (01.12.2017.-30.11.2018.) 

  Almāle Dienvidstacija Pasta 

urbums 

Ceļu 

daļa 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

Izdevumu veids  

(atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi 

izmaksu veidi) 

Izmaksu 

kopējais  

apjoms  

Euro 

Izmaksu 

kopējais apjoms 

Euro 

Izmaksu 

kopējais 

apjoms 

Euro 

Izmaksu 

kopējais  

apjoms  

Euro 

1 2 3 4 5 6 

  Tiešās izmaksas (T 

izm) 

        

1000 Atlīdzība  **** 0 0 0 91,15 

t.sk. 1119 Darba alga       73,46 

1147 Piemaksa par papildus 

pien. veikšanu 

        

1210 VSAO iemaksas       17,69 

1221 Darba nespējas lapu 

apmaksa 

        

2322 Degviela       7,75 

2234 Izdevumi veselībai 

(arodārsts u.c.) 

        

2239 Ūdens analizes 231,94 231,94 231,94 231,94 

2243 Iekārtu  uzturēšana un 

remonts 

826,24 641,7 84,60 692,70 

2247 Apdrošināšanas 

izdevumi 

        

2264 Iekārtu noma         

2312 Mazvērtīgais inventārs          

2350 Saimniecības un 

remontmateriālu  

iegāde 

73,71 13,74 84,60 27,46 

2519 Nodokļi un nodevas         

5230 Pamatlīdzekļu 

amortizācija 

2147,06 2222,7 2455,67 5761,64 

  Tiešās izmaksas kopā 3278,95 3110,08 2856,81 6812,64 

  Netiešās izmaksas ( 

Nizm) 

96,94 96,94 96,94 96,94 
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  Administratīvās 

izmaksas * 

96,94 96,94 96,94 96,94 

  Izmaksas kopā  3375,89 3207,02 2953,75 6909,58 

     

Faktiski iegūts ūdens 12 mēnešos  

(kubikmetri) 

944 1813 1195 5695 

Izmaksas uz  1 kubikmetru (bez DRN) 3,58 1,77 2,47 1,21 

DRN par 1 kubikmetru 0,041 0,041 0,041 0,041 

Viena kubikmetra pašizmaksa Euro 3,62 1,81 2,51 1,25 

 Almāle Dienvidstacija Pasta 

urbums 

Ceļu 

daļa 

16.08.2018. apstiprinātais tarifs 1,70 1,70 1,77 1,35 

Piezīme. * Komunālā iecirkņa saimniecības pārziņa    un grāmatvedes    atlīdzība 

procentuāli pakalpojuma administrēšanai  izlietotajam laikam  3.0 % 

Piezīme ** Maksas pakalpojuma cena par 1 kubikmetru tiek noteikta, summējot 1 iegūtā 

ūdens kubikmetra pašizmaksu  un dabas resursu nodokli par  1 kubikmetru 

Piezīme *** Pakalpojumam tiek piemērots Pievienotās vērtības nodoklis  (PVN) 

Piezīme **** Ietverts  komunālā iecirkņa darbinieku darbs ūdensvada labošanā, kā arī 

degviela ūdensvada tranšejas rakšanā. Par citu urbumu labošanu darba 

lapās nav atrodamas norādes. 

 2018.gada II pusgadā nav veiktas ūdens analīzes, kā arī II pusgadā atšķiras 

ūdens patēriņš no I pusgada. 

 Tas samazina  izmaksas uz 1 kubikmetru Almālē un Ceļu daļā, bet palielina 

Dienvidu stacijā un Pasta urbumā. 

 Viss- arī amortizācija - rēķināti uz 12 mēnešiem. Pasta urbumam uzstādīts 

jauns Watex filtrs. 

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

apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atlikt 2018. gada 16. augusta lēmuma par ūdensapgādes tarifiem stāšanos spēkā līdz 

2019. gada 1. aprīlim. 

2. Uzdot izpilddirektoram novērst iedzīvotāju norādītās ūdens kvalitātes nepilnības un 

veikt ūdens atbilstības pārbaudes analīzes. 
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10.# 

Par SIA “Alsunga” siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu 

D. Kalniņa 

12.12.2018. saņemts iesniegums no SIA “Alsunga” ar lūgumu apstiprināt 

siltumenerģijas tarifu. Iesniegumam pievienoti aprēķini, par pamatu ņemot 2017./2018. gada 

apkures sezonu. Pašreizējais siltumenerģijas tarifs nav mainīts kopš 2008. gada, kad to 

apstiprinaja Ventspils pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulators. 

Aprēķinot siltumenerģijas tarifu, SIA “Alsunga” ir ņēmusi vērā, ka, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem, mainījušies kurināmā iegādes un sagatavošanas izdevumi, darba alga un 

nodokļi, kā arī materiālu un pakalpojumu cenas. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1227 

“Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 3. punktu, Sabiedrisko 

pakalpojumu regulators nosaka cenu tikai tiem ražotājiem, kuru lietotājiem nodotais 

siltumenerģijas apjoms pārsniedz 5000 megavatstundas gadā. Pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1) punktu, Pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā siltumapgādi. Tātad, pašvaldība ir tiesīga 

apstiprināt siltumapgādes pakalpojuma tarifus.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 1227 

“Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem” 3. punktu, likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1) punktu un Finanšu saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, 

Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Balsojumā nepiedalās Aivars Sokolovskis, lai novērstu interešu konfliktu, jo ir SIA “Alsunga” 

kapitāladālu turētājs. 

Dome nolemj: 

Apstiprināt SIA “Alsunga” siltumapgādes tarifu 62,69 EUR/MWh. 

 

11.# 

Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu Alsungā 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma [..], Alsunga, Alsungas novads īpašnieka [..], 

personas kods [..], 22.10.2018., iesniegumu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu [..], personas 

kods [..], jo zudis tiesiskais pamatojums, kā arī faktiski nedzīvo, Alsungas novada domes 

nosūtījusi vēstuli [..], personas kods [..], ar uzaicinājumu ierasties novada pašvaldībā, lai 

sniegtu informāciju par deklarācijas faktu. 

1. Alsungas novada dome izskatīja [..], personas kods [..] iesniegumu 22.10.2018.par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu nekustamajā īpašuma [..], Alsunga, Alsungas novads 

nedzīvojošam [..], personas kods [..], kuram īpašumā nav tiesiska pamatam dzīvot. 
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2.  Izvērtējot Alsungas novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:  

2.1. [..] Alsunga, Alsungas novads īpašuma tiesības nostiprinātas uz minēto nekustamo 

īpašumu Zemesgrāmatu nodaļā, zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 285-18, kadastra Nr. 

[..], lēmuma datums 13.08.2018.   

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

“Dzīvesvieta ir jebkuras personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta 

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

dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 

sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”,   

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

nedzīvo, pašvaldība tiesiskajās attiecībās viņu deklarētajā adresē sastapt nevar.   

2.4. [..], personas kods [..], deklarēta dzīvesvieta [..], Alsunga, Alsungas novads no 2013. 

gada 4.jūlija.  

2.5. [..] pēc Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistra datiem līdz 2018. gada 20. oktobrim 

pārdeklarāciju uz faktisko dzīves vietu nav veicis.  

2.6. [..] 2018. gada 25. oktobrī Alsungas novada pašvaldība nosūtīja ierakstītu vēstuli 

(Reģ.Nr. 2.1.13/263), par jautājuma noskaidrošanu sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanu 

pēc faktiskās dzīvesvietas.  

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

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

deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanās iestādē”. Pašvaldības rīcībā nav ziņu, ka [..]  būtu 

deklarējis dzīvesvietu citur. Pašvaldībai ir pamats uzskatīt, ka deklarētā dzīvesvieta pēc tās 

uzrādītās adreses nav patiesa un tā ir anulējama. 

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

deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:  

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

viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas 

ziņas;  

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

06.06.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par 

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

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

ziņu pārbaudes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un motivēta lēmuma pieņemšanas par 

deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”.  

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

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

nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās 

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

apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav,  

Balsojumā nepiedalās Grigorijs Rozentāls, 

Dome nolemj: 
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1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu [..], personas kods [..], jo minētā persona deklarētajā 

dzīvesvietā nedzīvo, pašvaldība personu tiesiskajās attiecībās sastapt nevar, un nav 

tiesisks pamats dzīvot deklarētajā adresē.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

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

migrācijas lietu pārvaldes Kuldīgas nodaļai.  

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

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

 

12.# 

Par “Alsungas novada domes ētikas kodeksa” un “Alsungas novada domes ētikas 

komisijas nolikuma” apstiprināšanu un Alsungas novada domes ētikas komisijas 

izveidošanu 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24. un 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, un izskatot sagatavoto 

„Alsungas novada domes ētikas kodeksa” projektu un „Alsungas novada domes ētikas 

komisijas nolikuma” projektu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt „ Alsungas novada domes ētikas kodeksu” (skat. pielikumu) un atcelt Alsungas 

novada domes 2010. gada 18 martā apstiprināto Alsungas pašvaldības Ētikas kodeksu 

(Alsungas novada domes sēdes protokollēmums Nr. 3#14). 

2. Apstiprināt „ Alsungas novada domes ētikas komisijas nolikuma” (skat. pielikumu). 

3. Izveidot pastāvīgi darbojošos Alsungas novada domes ētikas komisiju šādā sastāvā: 

3.1. Alsungas novada domes deputāts Aivars Sokolovskis, 

3.2. Alsungas novada domes deputāts Juris Šteinbergs, 

3.3. Alsungas novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina Kaminska, 

3.4. Alsungas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Aīda Vanaga, 

3.5. Alsungas novada domes Pašvaldības policijas vecākā inspektore Agita Altmane.  
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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  

2018. gada 20. decembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 15#12 

 

Alsungas novada domes ētikas kodekss 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Alsungas novada domes ētikas kodeksa (turpmāk tekstā – Ētikas kodekss) mērķis ir noteikt 

Alsungas novada domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) domes un iestāžu amatpersonu un 

darbinieku (turpmāk tekstā visi kopā - Darbinieki) profesionālās darbības ētikas 

pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret veicamo darbu, 

savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar sabiedrību un citām institūcijām, veidojot 

Pašvaldības kopējo tēlu sabiedrībā.  

2. Ētikas kodeksa uzdevums ir nodrošināt un veicināt Darbinieku godprātīgu darbu 

demokrātiskas sabiedrības interesēs; ievērojot likuma normas, sabiedrībā vispārpieņemtās 

morāles un uzvedības normas; nepieļaujot prettiesisku rīcību; veidojot kritērijus, kas 

palīdzētu apzināties savas rīcības un to seku likumsakarības, līdz ar to veicinot sabiedrības 

uzticību valsts un pašvaldību institūciju darbībai.  

3. Ētikas kodekss ir darba organizācijas sastāvdaļa, kas vienlīdz saistošs visiem Darbiniekiem 

neatkarīgi no ieņemamā amata. Situācijās, kas nav minētas šajā kodeksā, Darbinieki 

rīkojas saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām vispārējām uzvedības normām.  

 

II. Darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipi 

4. Darbinieki, pildot amata vai darba pienākumus, ievēro šādus profesionālās ētikas principus:  

4.1. Godprātība un objektivitāte:  

4.1.1. Darbinieki savā profesionālajā darbībā ir patiesi un godprātīgi;  

4.1.2. Darbinieki ir paškritiski – ja kļūdījušies, atzīst savas kļūdas, cenšas tās labot, 

atvainojas par neētisku rīcību, ja tādu pieļāvuši;  

4.1.3. Darbinieki godprātīgi izturas pret saviem darba pienākumiem un attiecīgi rīkojas 

ikvienā gadījumā, kur saskatāmas negodprātīgas rīcības pazīmes;  

4.1.4. Darbinieki strādā, ievērojot taisnīguma un godprātības principus;  

4.1.5. Darbinieki savus amata pienākumus pilda, neizmantojot amata stāvokļa 

priekšrocības un varu personīgā labuma gūšanai sev vai citai personai, 

norobežojoties no personīgajām interesēm, atsevišķu personu un šauru 

ekonomisko grupu interesēm;  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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4.1.6. Darbinieki no fiziskām un juridiskām personām, valsts un pašvaldības iestādēm 

(turpmāk tekstā – Personas) nepieņem un tām nepiedāvā dāvanas vai dalību 

pasākumos, kas varētu ietekmēt viņu profesionālo darbību;  

4.1.7. Darbinieki ievērto vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem, neizrādot 

labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādām Personām. Izskatot jautājumus un 

pieņemot lēmumus, Darbinieki ņem vērā tikai objektīvi pārbaudītu informāciju un 

rīkojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.  

4.2. Profesionālā kompetence un pienācīga rūpība:  

4.2.1. Darbinieki augstu vērtē profesionālu, precīzu, radošu darbu un tiecas to veikt 

precīzi un godīgi, izmantojot savas zināšanas, iemaņas, pieredzi un praksi un 

nodrošinot Pašvaldības darba efektivitāti un kvalitāti;  

4.2.2. Darbinieki paaugstina savu kvalifikāciju un pilnveido zināšanas, ņemot vērā 

savus amata pienākumus un Pašvaldības izvirzītos mērķus, lai nodrošinātu 

Pašvaldības kopējo darba kvalitāti;  

4.2.3. Ja Darbiniekam noteiktu darba pienākumu vai uzdevumu veikšanai nav 

pietiekamas profesionālās kompetences vai zināšanu, Darbinieks par to informē 

tiešo darba vadītāju, kurš risina jautājumu par citu darbinieku vai ekspertu 

piesaistīšanu;  

4.2.4. Darbinieki darbā demonstrē profesionālo kompetenci un uzņemas atbildību par 

savu turpmāko profesionālo attīstību;  

4.2.5. pildot savus pienākumus, Darbinieki nodrošina, ka visi rīcībā esošie publiskie 

resursi (cilvēkresursi, finanšu, intelektuālais īpašums un informācija) tiktu 

izmantoti taupīgi un ar maksimālu atdevi sabiedrības interesēm.  

4.3. Konfidencialitāte:  

4.3.1. Darbinieki ievēro konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nonākusi viņu 

rīcībā, pildot amata pienākumus un rūpējas par informācijas aizsardzību visos 

Pašvaldības darbības līmeņos;  

4.3.2. Darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi 

Pašvaldības darba nodrošināšanai, tāpēc nepieļauj tās izmantošanu jebkāda 

personiska labuma gūšanai vai ar darba nodrošināšanu nesaistītām lietām;  

4.3.3. pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas Darbinieku pienākums ir saglabāt 

konfidencialitāti par iegūto informāciju, kas nonākusi viņu rīcībā darba tiesisko 

attiecību laikā.  

4.4. Profesionāla rīcība:  

4.4.1. Darbinieki neizmanto līdzekļus, kas varētu diskreditēt viņu profesiju vai 

Pašvaldību;  

4.4.2. Darbinieki nepārvērtē savas darba spējas, kvalifikācijas līmeni vai gūto pieredzi;  

4.4.3. Darbinieki izturas vienlīdzīgi pret visiem un nenoniecina citu Darbinieku darbu;  

4.4.4. Darbinieki neiesaistās darbībā, profesijā vai pasākumā, kas var mazināt viņu 

godprātību, objektivitāti un neatkarību, vai mazināt Pašvaldības reputāciju;  

4.4.5. ja Darbinieku rīcībā nonāk informācija vai viņš bijis liecinieks tam, ka cits 

Darbinieks rīkojas prettiesiski, t.i., pretrunā ar likumiem vai Pašvaldības iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, Darbinieki tiek aicināti informēt par to augstākstāvošu 

amatpersonu.  
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III. Pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības 

izpilddirektora un pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju pienākumi 

5. Informēt Darbiniekus par turpmāko rīcību un sniegt darbam nepieciešamo un citu aktuālo 

informāciju.  

6. Veicināt Darbinieku profesionālo un personības izaugsmi.  

7. Atbalstīt Darbinieku iniciatīvu un priekšlikumus Pašvaldības darba pilnveidošanai.  

8. Darbinieku kļūdaino rīcību pārrunāt ar šiem Darbiniekiem individuāli.  

 

IV. Darbinieku uzvedības ētikas pamatprincipi 

9. Saskarsmē ar kolēģiem un apmeklētājiem Darbinieki izturas ar cieņu, ievērojot ikvienas 

personas tiesības un likumiskās intereses. Darbinieki ir laipni un pieklājīgi; nelieto 

aizvainojošus izteicienus; neaizskar personu godu; ir iecietīgi pret citu personu uzskatiem 

un pārliecību; nepieļauj pazemošanu, publisku kritiku, cinisku attieksmi, nomelnošanu, 

diskriminējošu rīcību attiecībā pret citādu nacionalitāti, dzimumu, vecumu, atšķirīgām 

fiziskajām spējām, seksuālo orientāciju, politisku, filozofisko vai reliģisko pārliecību.  

10. Darbinieki nav augstprātīgi un autoritatīvi attiecībās ar kolēģiem, ņem vērā citu viedokli un 

to profesionāli izvērtē.  

11. Darbinieki ir atsaucīgi un sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo 

palīdzību profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.  

12. Darbinieki rūpējas par darbu uzsākušajiem jaunajiem kolēģiem, viņu iesaistīšanu kolektīvā, 

daloties ar tiem savās profesionālajās zināšanās, pieredzē un praksē.  

13. Darba vietā Darbinieki ierodas piemērotā apģērbā un pienācīgā izskatā.  

14. Ārpus darba laika Darbinieki izvēlas tādu uzvedības stilu, kas sabiedrībā nerada šaubas par 

viņu spējām godprātīgi veikt savus amata pienākumus.  

15. Vienlaikus atrodoties darba attiecībās ar citu darba devēju, Darbinieki ievēro Ētikas 

kodeksā iekļautos pamatprincipus un normas.  

16. Darbinieki ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas kā darba laikā, tā ārpus tā, un apzinās, 

ka katra atsevišķa Darbinieka uzvedība un rīcība veido Pašvaldības kopējo tēlu sabiedrībā.  

17. Darbinieki neizmanto elektronisko pastu un interneta mājas lapas, kas var radīt 

nelabvēlīgas sekas darba uzdevumu veikšanai, ka arī radīt traucējumus informāciju 

sistēmām.  

 

V. Interešu konflikta novēršana 

18. Darbinieki ir informēti par normatīvo aktu prasībām interešu konflikta jautājumos, pārzina 

iespējamās riska jomas, kurās šādi konflikti var rasties.  

19. Interešu konflikta situācijās Darbinieki rīkojas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 20.12.2018. noteikumu “Kārtība, kādā valsts 

amatpersonas ziņo par atrašanos interešu konfliktā vai par citas valsts amatpersonas 

atrašanos interešu konfliktā Alsungas novada domē” un Ētikas kodeksa normām.  

 

VI. Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšana 

20. Pašvaldības dome izveido pastāvīgi darbojošos ētikas komisiju (turpmāk tekstā – 

Komisija), kas darbojas saskaņā ar Pašvaldības domes apstiprinātu Komisijas nolikumu.  

21. Komisija izskata iesniegumus par Darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības 

pamatprincipu pārkāpumiem (neievērošanu) un sniedz konsultācijas par ētiskas rīcības 

jautājumiem.  

22. Komisija informē Pašvaldības domes priekšsēdētāju par Komisijā izskatītajām lietām.  
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VII. Noslēguma jautājumi 

23. Par Ētikas kodeksa normu ievērošanu ir atbildīgi Darbinieki, kā arī Alsungas novada domes 

un iestāžu vadītāji.  

24. Ētikas kodekss ir ievietots Pašvaldības interneta vietnē www.alsunga.lv un Darbinieki 

nepieciešamības gadījumā var iepazīties ar to atkārtoti.  

25. Pašvaldības iestāžu Darbinieki, kas ir atbildīgi par iestādes personāla lietu kārtošanu, 

iepazīstina ar Ētikas kodeksu iestādes Darbiniekus, kuri ar saviem parakstiem apstiprina, ka 

ir iepazinušies ar Ētikas kodeksu un apņemas ievērot tajā noteikto.  

 

 

Domes priekšsēdētāja         Daiga Kalniņa 
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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  

2018. gada 20. decembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 15#12 

 

Alsungas novada domes ētikas komisijas nolikums 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Alsungas novada domes (turpmāk tekstā – Pašvaldība) ētikas komisija (turpmāk tekstā - 

Komisija) ir koleģiālā institūcija, kuras mērķis ir nostiprināt profesionālās ētikas normas 

Pašvaldības darbā un veicināt, lai Pašvaldības domes un iestāžu amatpersonas un 

darbinieki (turpmāk tekstā visi kopā – Darbinieki) ievērotu Pašvaldības ētikas kodeksu 

(turpmāk tekstā - Ētikas kodekss) un sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas Pašvaldībā.  

2. Ētikas komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.  

 

II. Komisijas izveidošana, sastāvs un darbības izbeigšana 

3. Lēmumu par Komisijas izveidošanu, tās personālo sastāvu, izmaiņām tās sastāvā un 

nolikumā pieņem Pašvaldības dome.  

4. Komisija sastāv no pieciem Komisijas locekļiem, no kuriem viens ir Komisijas 

priekšsēdētājs. Komisijas locekļi no sava vidus, atklāti balsojot, ar klātesošo balsu 

vairākumu ievēl Komisijas priekšsēdētāju.  

5. Komisija izbeidz savu darbību ar Pašvaldības domes lēmumu.  

 

III. Komisijas pienākumi un tiesības 

6. Komisijai ir šādi pienākumi:  

6.1. izskatīt iesniegumus, kā arī pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par Darbinieku 

pieļautajiem Ētikas kodeksa un sabiedrībā pieņemto uzvedības normu pārkāpumiem;  

6.2. informēt Pašvaldības domes priekšsēdētāju par Komisijas lēmumiem;  

6.3. risināt ētiska rakstura konfliktus Pašvaldībā;  

6.4. konsultēt Darbiniekus ētikas jautājumos;  

6.5. sniegt atzinumus Pašvaldības domes priekšsēdētājam par Ētikas kodeksa 

pārkāpumiem, un rekomendācijas Darbinieku rīcības uzlabošanai;  

6.6. pēc nepieciešamības sniegt priekšlikumus un piedalīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā.  

7. Komisijai ir šādas tiesības:  

7.1. lūgt personām, kuras iesniegušas iesniegumus, un Darbiniekiem lietu izskatīšanas gaitā 

sniegt nepieciešamo informāciju;  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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7.2. uzaicināt piedalīties sēdēs Darbiniekus un personas, kuras iesniegušas iesniegumus, lai 

iegūtu informāciju par attiecīgo lietu;  

7.3. lemt par priekšlikumiem ētiku regulējošo iekšējo normatīvo aktu uzlabošanai un 

pilnveidošanai;  

7.4. pieņemt lēmumus ar ieteikuma raksturu.  

 

IV. Komisijas darba organizācija 

8. Komisija darbojas patstāvīgi un ir neatkarīga savā darbā.  

9. Komisijas darbs notiek sēdēs. Komisijas sēdi sasauc komisijas priekšsēdētājs ne vēlāk kā 

10 (desmit) dienu laikā pēc:  

9.1. iesnieguma par Darbinieka rīcību saņemšanas;  

9.2. Pašvaldības domes priekšsēdētāja rakstveida pieprasījuma;  

9.3. Komisijas locekļa rakstveida pieprasījuma.  

10. Komisijas locekļus par gaidāmo sēdi Komisijas priekšsēdētājs informē ne vēlāk kā trīs 

dienas pirms sēdes personīgi vai izmantojot e-pastu.  

11. Komisijas sēdes ir slēgtas.  

12. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi.  

13. Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs, savukārt viņa prombūtnē viens no 

Komisijas locekļiem, kuram to uzticējis Komisijas priekšsēdētājs.  

14. Komisijas loceklis nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā, ja viņš ir personiski ieinteresēts 

izskatāmajā lietā.  

15. Komisija pieņem lēmumu, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojusi 

vairāk nekā puse no klāt esošajiem Komisijas locekļiem. Vienāda balsu skaita gadījumā 

izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.  

16. Komisijas sēdes protokolē, protokolā norādot sēdes norises vietu un laiku, dalībniekus, 

jautājuma saturu un apspriešanas gaitu, balsošanas rezultātus, pieņemto lēmumu. Protokolu 

paraksta visi Komisijas locekļi, kas piedalījās sēdē, un to glabā Pašvaldības lietvedībā.  

17. Atlīdzība par Komisijas locekļa amata pildīšanu tiek izmaksāta Pašvaldības domes 

noteiktajā kārtībā.  

 

V. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtība 

18. Iesniegumu par Darbinieku pieļautajiem Ētikas kodeksa normu pārkāpumiem mēneša laikā 

no pārkāpuma izdarīšanas dienas Darbinieki vai jebkura fiziska vai juridiska persona 

iesniedz Pašvaldības domes priekšsēdētājam, kas ar rezolūciju nodod šo iesniegumu 

izskatīšanai Komisijas priekšsēdētājam.  

19. Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Komisija neatkarīgi un objektīvi, izvērtējot 

visus apstākļus, konstatē konkrētās rīcības ietekmi uz Pašvaldības darbību un atbilstību 

Ētikas kodeksa normām un pieņem ieteikuma rakstura lēmumu.  

20. Ja nepieciešams, Komisija uzaicina piedalīties sēdē personu, kura iesniegusi iesniegumu, 

un Darbinieku, par kuru saņemts iesniegums. Abām personām ir tiesības sniegt 

paskaidrojumus un izteikt viedokli. Komisijai ir jānodrošina personas un Darbinieka 

uzklausīšana dažādos laikos.  

21. Darbiniekam, kura iespējamais pārkāpums tiek izskatīts sēdē, ir tiesības iepazīties ar lietas 

materiāliem, kā arī pieteikt noraidījumu Komisijas loceklim, ja tam par pamatu ir šī 

nolikuma 14.punktā minētie apstākļi, norādot šos apstākļus.  
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22. Ja pieteikts noraidījums, pārējie Komisijas locekļi uzklausa locekli, kuram noraidījums 

pieteikts, un pieņem lēmumu par pieteikto noraidījumu.  

23. Ja noraidīts Komisijas loceklis, lietu izskata bez šī locekļa.  

24. Rakstveida, motivētā lēmumā, kam ir ieteikuma raksturs, Komisija norāda, vai pārkāpums 

ir pretrunā ar Ētikas kodeksa normām, cik nozīmīgs ir šis pārkāpums un rekomendējamo 

rīcību, lai novērstu ar pārkāpumu radītās negatīvās sekas un veicinātu tā atkārtotu 

nepieļaušanu.  

25. Pieņemto lēmumu Komisijas priekšsēdētājs nodod personai, kura iesniegusi iesniegumu, un 

Darbiniekam, par kuru saņemts iesniegums, un Pašvaldības domes priekšsēdētājam.  

26. Nav pieļaujama nekāda nelabvēlīgu seku radīšana personām, kas iesniegušas iesniegumus 

par pieļautajiem Ētikas kodeksa normu pārkāpumiem.  

 

VI. Komisijas atbildība 

26. Komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību Ētikas kodeksa un šī nolikuma 

normām un šajā nolikumā paredzēto uzdevumu izpildi. 

 

 

Domes priekšsēdētāja         Daiga Kalniņa 
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13.# 

Par Alsungas novada domes Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijas 

nolikuma apstiprināšanu un komisijas izveidošanu 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Ņemot vērā, ka 2017.gada 27.oktobrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 630 

“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta 

riska novēršanai publiskas personas institūcijā” un saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu 

Alsungas novada domei līdz 2018.gada 31.decembrim jāizveido šajos noteikumos noteikto 

iekšējās kontroles sistēmu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta 

trešo punktu un 2017.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā”, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

1 deputāta balsi “Atturas” Grigorijs Rozentāls, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

komisijas nolikumu. 

2. Apstiprināt Alsungas novada domes Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

komisiju šādā sastāvā: 

2.1. komisijas priekšsēdētājs, Alsungas novada domes Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dina 

Kaminska, 

2.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks, Alsungas novada domes nekustamā īpašuma 

speciāliste Santa Kreičmane, 

2.3. komisijas loceklis Jānis Gulbis, 

2.4. komisijas loceklis, Izglītības pārvaldes vadītāja Aīda Vanaga, 

2.5. komisijas loceklis, Sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane, 

2.6. komisijas loceklis, juriste Vineta Ķine. 

  



41 

 

                                                                                                                    
  

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  

2018. gada 20. decembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 15#13 

 

Alsungas novada domes Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

komisijas nolikums 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta  

pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes  

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisija (turpmāk - Komisija) ir Alsungas 

novada domes (turpmāk - Dome) izveidota institūcija, kuras mērķis ir koordinēt, pilnveidot un 

uzraudzīt Alsungas novada domi un tai padoto iestāžu un institūciju darbību korupcijas un 

interešu konflikta novēršanā.  

2. Komisijas nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka Komisijas kompetenci, tiesības un darba 

organizāciju.  

3. Komisiju izveido, reorganizē un likvidē Dome.  

4. Komisija savā darbā ievēro spēkā esošus normatīvos aktus, Domes lēmumus, noteikumus un 

Nolikumu.  

 

II Komisijas funkcijas un tiesības 

5. Komisijai ir šādas funkcijas:  

5.1. izstrādāt Alsungas novada domes korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

plānu un uzraudzīt tā īstenošanu;  

5.2. izvērtēt un izstrādāt pasākumu plānus korupcijas risku mazināšanai Alsungas novada 

domes iestādēs un institūcijās, pārraudzīt to īstenošanu;  

5.3. koordinēt un pilnveidot Alsungas novada domes un valsts institūciju sadarbību 

korupcijas risku mazināšanai;  

5.4. identificēt, analizēt un novērtēt korupcijas riskus un interešu konflikta situācijas;  

5.5. veicināt sabiedrības iesaistīšanos korupcijas un tās risku, interešu konflikta novēršana;  

5.6. izvērtēt amatpersonu amatu savienošanas ierobežojumus, izskatīt amatpersonu 

iesniegumus par amatu savienošanu ar citu amatu un izdot atzinumus un atļaujas;  

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


42 

 

5.7. izvērtēt ziņojumus, kas sniegti par korupcijas risku vai interešu konfliktu, sniegt 

atzinumu par to un, ja nepieciešams, ziņot atbildīgajām institūcijām tiesību aktos noteiktajā 

kārtībā un termiņos;  

5.7. reizi gadā atskaitīties Domei par padarīto.  

6. Komisijai ir tiesības:  

6.1. pieprasīt un saņemt no Alsungas novada domes un citām institūcijām Komisijas 

darbam nepieciešamo informāciju, atzinumus un paskaidrojumus;  

6.2. uzaicināt piedalīties Komisijas sēdēs Alsungas novada domes, nevalstisko 

organizāciju un citu institūciju pārstāvjus;  

6.3. izvērtēt informāciju par Alsungas novada domes institūcijās konstatētajiem korupcijas 

gadījumiem un iespējamo interešu konfliktu;  

6.4. sniegt priekšlikumus rīcības plāna korupcijas risku mazināšanai;  

6.5. sniegt priekšlikumus par izmaiņām iekšējos normatīvajos aktos un institūciju darbību 

reglamentējošajos dokumentos korupcijas risku mazināšanai.  

 

III. Komisijas darba organizācija 

7. Komisijas sastāvu vismaz trīs locekļu sastāvā, Komisijas priekšsēdētāju un tā vietnieku 

apstiprina Dome.  

8. Komisijas sekretāru ar parasto balsu vairākumu ievēl Komisijas locekļi no sava vidus.  

9. Komisijas priekšsēdētājam ir šādi pienākumi:  

9.1. plānot, organizēt un vadīt Komisijas darbu;  

9.2. sadalīt Komisijas locekļu pienākumus un kontrolēt to izpildi;  

9.3. pārstāvēt Komisiju attiecībās ar valsts un pašvaldības(-u) institūcijām, kā arī ar 

privātpersonām.  

9.4. parakstīt Komisijas lēmumus, sēžu protokolus un citus Komisijas dokumentus. 

10. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.  

11. Komisijas darbs tiek organizēts sēdēs. Sēdes ir atklātas.  

12. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no Komisijas locekļiem.  

13. Komisijas sēdes pēc nepieciešamības sasauc un vada Komisijas priekšsēdētājs, nosakot 

sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.  

14. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes paziņo Komisijas locekļiem par 

sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.  

15. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienādi, izšķirošā 

ir Komisijas priekšsēdētāja balss.  

16. Komisijas sēdes ptotokolē Komisijas sekretārs. Sēdes protokolā ieraksta:  

16.1. darba kārtības jautājumus;  

16.2. personas, kuras piedalījušās sēdē;  

16.3. jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;  

16.4. balsošanas rezultātus, norādot katra Komisijas locekļa balsojumu „par” vai „pret” par 

katru lēmumu;  

16.5. pieņemtos lēmumus.  

17. Atlīdzība par Komisijas locekļa amata pildīšanas pienākumiem tiek izmaksāta Domes 

noteiktajā kārtībā.  

 

IV. Atbildība 

18. Komisija ir atbildīga par tās nolikumā paredzēto funkciju izpildi.  
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19. Komisija pieņemtos lēmumus trīs dienu laikā iesniedz Alsungas novada domes 

priekšsēdētājam.  

20. Komisija ir atbildīga par pieņemto lēmumu atbilstību tiesību aktu prasībām.  

 

V. Komisijas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 

21. Komisijas pieņemtos administratīvos aktus var apstrīdēt Alsungas novada domē 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

 

Domes priekšsēdētāja        Daiga Kalniņa 
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14.# 

Par Alsungas novada domes noteikumu Nr. 2 “Korupcijas un interešu konflikta riska 

ziņošanas noteikumi Alsungas novada domē” apstiprināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2017.gada 27.oktobrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā”. Saskaņā ar šo noteikumu 8.3.1.punktu Alsungas novada domei 

līdz 2018. gada 31. decembrim jāizveido noteikumos noteikto iekšējās kontroles sistēma, 

tostarp iekšējie normatīvie akti, kas nosaka kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie 

vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), 

ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti, aizsardzību un kārtību, kādā 

institūcijas valsts amatpersonas paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā, kā arī 

kārtību, kādā interešu konflikta situācijā esošās valsts amatpersonas funkcijas nodod izpildei 

citai valsts amatpersonai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta 

trešo punktu un 2017.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā”,  

 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

1 deputāta balsi “Atturas” Grigorijs Rozentāls, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes noteikumu Nr. 2 “Korupcijas un interešu konflikta 

riska ziņošanas noteikumi Alsungas novada domē”.   
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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  

2018. gada 20. decembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 15#14 

 

N O T E I K U M I 

 

2018. gada 20.decembrī         Nr. 2 

 

Korupcijas un interešu konflikta riska ziņošanas noteikumi Alsungas novada 

domē 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

41. panta pirmās daļas 2. punktu, 

2017. gada 17. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 

„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām 

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai  

publiskas personas institūcijā” 8.3.1. un 8.3.2. punktiem 
 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Korupcijas un interešu konflikta riska ziņošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā darbinieki un amatpersonas ziņo par korupciju, koruptīvām 

darbībām un interešu konfliktu vai tā iespējamību. Noteikumi attiecas uz visiem 

Alsungas novada domes darbiniekiem un amatpersonām. 

1.2. Noteikumos lietotie termini: 

1.2.1. Korupcija – ir kukuļošana vai jebkura cita rīcība, kas vērsta uz to, lai, 

izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu 

nepelnītu labumu sev vai citām personām. 

1.2.2. Koruptīvas darbības – ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīts pārkāpums 

(darbība vai bezdarbība, piemēram, amata pienākumu nepildīšana, pilnvaru 

pārsniegšana, ar likumu aizsargātas informācijas neatļauta izpaušana), kas 

saistīts ar amata pienākumu pildīšanu. 

1.2.3. Interešu konflikts – situācija, kurā darbiniekam vai valsts amatpersonai, pildot 

amata pienākumus, jāveic darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs personas, 

tās radiniekus vai darījuma partneru personiskās vai mantiskā intereses. 

1.2.4. Darbinieks – Alsungas novada domes darbinieks, kuram ir noslēgts un spēkā 

esošs darba līgums ar Alsungas novada domi vai tās iestādi. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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1.2.5. Amatpersona – fiziska persona, kura vispārīgi vai konkrētajā gadījumā ir 

pilnvarota pieņemt vai sagatavot pārvaldes lēmumus. 

1.2.6. Lobēšana – apzināta un sistemātiska komunikācija ar publiskās varas 

subjektiem nolūkā ietekmēt kādu procesu, darbību vai lēmumu, kas ir 

darbinieka amata pienākums, noteiktu privātpersonu interešu īstenošanai. 

1.2.7. Radinieks – tēvs māte, vecvecāki, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, 

brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais. 

 

2. Kārtībā, kādā darbinieks ziņo par koruptīvām darbībām 

2.1. Darbinieka pienākums ir ziņot, ja viņam tiek piedāvāts jebkādas tiešas vai netiešas 

dāvanas, izklaides piedāvājumus, labvēlības vai pateicības izpausmes, kas pielīdzināmas 

dāvanai, ja tās saistītas ar darba pienākumu pildīšanu, izņemot: 

2.1.1. ziedi; 

2.1.2. suvenīri, grāmatas vai reprezentācijas priekšmeti, ja no vienas personas gada 

laikā saņemto suvenīru, grāmatu vai reprezentācijas priekšmetu kopējā vērtība naudas 

izteiksmē nepārsniedz vienas minimālās mēnešalgas apmēru; 

2.1.3. apbalvojumi, balvas vai godalgas, kuru pasniegšana paredzēta ārējos 

normatīvajos aktos; 

2.1.4. jebkuri labumi un garantijas, ko valsts amatpersonai, pildot amata pienākumus, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina valsts vai pašvaldības institūcija, kurā 

attiecīgā persona pilda amata pienākumus; 

2.1.5. pakalpojumi un dažāda veida atlaides, ko piedāvā komercsabiedrības, 

individuālie komersanti, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības, un, kas ir 

publiski pieejamas. 

2.2. Ziņot par personu, kura Darbiniekam piedāvā jebkādus labumus, kas nav atrunāti šajos 

noteikumos, Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas komisijai, sniedzot šādus datus 

par personu: 

2.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas, ko persona pārstāv, 

nosaukums; 

2.2.2. konkrēta amata pienākumu izpildes darbība, saistībā ar kuru lobēšana ir notikusi 

(ja nav norādīts, darbiniekam ir jānorāda joma, uz kuru priekšlikums ir bijis vērsts); 

2.2.3. kādā veidā notikusi komunikācija ar lobētāju (tikšanās, sarakste, konsultatīvā 

padome, darba grupa vai cits veids); 

2.2.4. labums, kas ticis piedāvāts; 

2.2.5. jebkura cita informācija, kura var noderēt lietas izmeklēšanas gaitā. 

 

3. Kārtība, kādā darbinieks ziņo par cita darbinieka vai amatpersonas koruptīvām 

darbībām 

3.1. Gadījumā, ja Darbiniekam rodas aizdomas par cita Darbinieka iespējamām koruptīvajām 

darbībām, nepieciešams par to ziņot Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas 

komisijai, iekļaujot ziņojumā šādu informāciju: 

3.1.1. Darbinieka dati, par kura veiktajām koruptīvajām darbībām ir aizdomas; 

3.1.2. Īss situācijas apraksts; 

3.1.3. Konkrēta darbība vai notikums, kas ir vērsta uz korupcijas veicināšanu; 

3.1.4. Ja iespējams, pievienot papildus informāciju, kas apliecinātu notikušo. 

3.2. Ziņojumu ir iespējams iesniegt anonīmi, nenorādot nekādu personas identificējošu 

informāciju. 

3.3. Ziņojuma parakstīšana sniedz iespēju ziņotājam uzzināt par izmeklēšanas gaitu un 

procesu. 
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3.4. Ziņotāja aizsardzība tiek nodrošināta šādos veidos: 

3.4.1. Anonīmu ziņojumu iespējamība; 

3.4.2. Iesniedzot ziņojumu, to ir nepieciešams ievietot aploksnē, uz kuras aizlīmētās 

daļas ir 

uzlīmēta norāde: “KONFIDENCIĀLI. LŪDZU NEATVĒRTU NODOT 

KORUPCIJAS UN INTEREŠU KONFLIKTA RISKA NOVĒRŠANAS KOMISIJAI” 

un ievietot to domes ēkā esošajā pasta kastītē, kas paredzēta iesniegumiem. 

 

4. Darbinieka vai amatpersonas atrašanās interešu konflikta situācijā 

4.1. Ja amata pienākumu pildīšanas laikā atklājas, ka Darbinieka rīcība var skart viņa 

personīgās vai viņa radinieku personiskās un mantiskās intereses, ar rakstisku ziņojumu šo 

informāciju nodot: 

4.1.1. par Pašvaldības domes priekšsēdētāja atrašanos interešu konfliktā – 

Pašvaldības domei; 

4.1.2. par Pašvaldības domes deputātu un Pašvaldības izpilddirektora atrašanos 

interešu konfliktā - domes priekšsēdētājam; 

4.1.3. par Pašvaldības iestāžu vadītāju atrašanos interešu konfliktā – Pašvaldības 

izpilddirektoram; 

4.1.4. par Iestāžu darbinieku atrašanos interešu konfliktā - attiecīgās Iestādes 

vadītājam. 

4.2. Noteikumu 4.1.punktā noteiktā informācija jāiesniedz rakstveidā, norādot: 

4.2.1. informācijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, amatu; 

4.2.2. interešu konflikta situācijā nonākušās personas vārdu, uzvārdu, amatu; 

4.2.3. darbību, kuras veikšanā pati amatpersona, radinieks vai darījuma partneris ir 

mantiski vai personiski ieinteresēts un kura ietilpst tās amata pienākumos; 

4.2.4. ieinteresētās personas vārdu, uzvārdu, radniecības pakāpi, amatu (juridiskai 

personai nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi); 

4.2.5. komercsabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kuru dalībnieks, 

akcionārs, biedrs, pārraudzības, kontroles vai izpildinstitūcijas loceklis ir šī valsts 

amatpersona vai tās radinieks; 

4.2.6. individuālā komersanta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, kas ir pati 

valsts amatpersona vai tās radinieks, un kas saņem attiecīgās valsts vai pašvaldības 

institūcijas pasūtījumu par iepirkumu valsts vai pašvaldības vajadzībām, valsts vai 

pašvaldības finanšu līdzekļus, valsts vai pašvaldības garantētus kredītus, vai valsts vai 

pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļus, izņemot gadījumus, kad tos piešķir atklāta 

konkursa rezultātā; 

4.2.7. normatīvo aktu, kas nepieļauj minēto situāciju. 

4.3. Pašvaldības domes priekšsēdētājam, izpilddirektoram un Iestāžu vadītājiem ir pienākums 

atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai šajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas 

nonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu valsts amatpersonas amata 

pilnvaras. 

4.4. Pašvaldības domes, domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un Iestāžu vadītāji, savas 

kompetences ietvaros, pēc šo noteikumu 4.1. punktā minētās informācijas saņemšanas 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, uzdod ar rakstveida rīkojumu 

attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai, ja valsts 

amatpersona, kurai konkrētā funkcija vai uzdevums atbilstoši tās amata pienākumiem būtu 

jāveic, ir interešu konflikta situācijā. 

4.5. Iestāžu vadītājiem un izpilddirektoram ir pienākums informēt Pašvaldības domes 

priekšsēdētāju, savukārt domes priekšsēdētājam ir pienākums nekavējoties informēt 
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par atklātajiem likuma „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem, kurus izdarījušas attiecīgās Iestādes 

valsts amatpersonas. 

 

5. Atbildība 

5.1. Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu tiek piemērota atbilstoši Latvijas Republikā 

noteiktajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja        Daiga Kalniņa 
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15.# 

Par noteikumu Nr. 3 “Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada 

domē” apstiprināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

 2017.gada 27.oktobrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi Nr. 630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā” un saskaņā ar šo noteikumu 8.3.3.apakšapakšpunktu Alsungas 

novada domei līdz 2018.gada 31.decembrim jāizveido šajos noteikumos noteikto iekšējās 

kontroles sistēma, tostarp amatu savienošanas atļauju izsniegšanas kārtību, tai skaitā nosakot šo 

atļauju pārskatīšanas kārtību, izvērtējot, vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri 

pastāvēja atļaujas izsniegšanas brīdī, un vai valsts amatpersonas konkrētā amatu savienošana 

joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta 

trešo punktu un 2017. gada 27. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par 

iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā”, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

1 deputāta balsi “Atturas” Grigorijs Rozentāls, 

“Pretī” nav,  

Dome nolemj: 

 Apstiprināt noteikumus Nr. 3 “Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība 

Alsungas novada domē”.   
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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  

2018. gada 20. decembra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 15#15 

 

N O T E I K U M I 

 

2018. gada 20.decembrī         Nr. 3 

 

Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada domē 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pantu, 

Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumiem Nr.630  

“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām  

korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai  

publiskas personas institūcijā” 8.3.3.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtība Alsungas novada domē (turpmāk - 

Noteikumi) nosaka kārtību, kādā darbinieki un amatpersonas paziņo par amatu savienošanas 

vai vienošanās par papildu amata pienākumiem pie cita darba devēja nepieciešamību. 

Noteikumi attiecas uz visiem Alsungas novada domes darbiniekiem un amatpersonām.  

2. Amatu savienošanas atļauju izsniegšanu, aktualitāti un likumību uzrauga Alsungas novada 

domes Korupcijas un interešu riska novēršanas komisija (turpmāk Komisija).  

3. Noteikumos lietotie termini:  

3.1. amatu savienošana – ja papildus amata pienākumu izpildei Alsungas novada domē 

tiek veikti cita amata pienākumi pie cita darba devēja, nepieciešama rakstiska 

vienošanās, lai informētu Darba devēju par citiem amatiem un amata pienākumiem, 

kurus darbinieks veic;  

3.2. darbinieks – persona, kurai ir spēkā esošs darba līgums ar Alsungas novada domi;  

3.3. darba devējs – šo noteikumu izpratnē Alsungas novada domes;  

3.4. amats – jebkurš darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros, kas paredz noteiktu 

darbību (pienākumu) veikšanu, neatkarīgi no tiesisko attiecību nodibināšanas veida. 

Atalgojuma saņemšana par darba vai dienesta pildīšanu nav obligāts nosacījums darba 

vai dienesta atzīšanai par amatu.  

3.5. vienošanās – amatu savienošanas atļauja darbiniekam.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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3.6. radošais darbs – publicistiska, literāra, pedagoģiska vai mākslinieciska darbība, par 

kuru saņem autoratlīdzību vai honorāru.  

 

II. Darbinieku vienošanās kārtība 

4. Ja papildus amata pienākumu izpildei Alsungas novada domē tiek veikti cita amata 

pienākumi pie cita darba devēja, biedrībā vai kur citur, neatkarīgi vai tiek gūti papildu 

ienākumi, nepieciešama rakstiska vienošanās, lai informētu Darba devēju par citiem amatiem 

un amata pienākumiem, kurus darbinieks veic.  

5. Ja darbinieks vai amatpersona veic pedagoga, ārsta, profesionāla sportista vai radošo darbu, 

nav nepieciešams saņemt amatu savienošanas atļauju.  

6. Vienošanās nepieciešamības tiesiskais pamats:  

6.1. interešu konflikta iespējamība;  

6.2. iespējamās pretrunas ar ētikas normām;  

6.3. ietekme uz tiešo amata pienākumu pildīšanu.  

7. Kārtība, kādā jāvienojas ar Darba devēju par citu amatu pienākumu savienošanu:  

7.1. aizpildītu un parakstītu iesniegumu (1.pielikums) vienā eksemplārā nodod savam tiešajam 

vadītājam saskaņošanai;  

7.2. pēc saskaņošanas iesniegumu nodod iestādes vadītājam atļaujas saņemšanai;  

8. Ja mainās tiesiskie vai faktiskie apstākļi, vai amata pienākumi, nepieciešams atsaukt iepriekš 

iesniegto amatu savienošanas iesniegumu, iesniedzot brīvā formā parakstītu iesniegumu.  

 

III. Amatpersonu amatu savienošanas kārtība 

9. Personai, kura, stājoties valsts amatpersonas amatā, vienlaikus ieņem citu amatu pie cita 

darba devēja un šāda amatu savienošana nav ierobežota vai aizliegta likumā “Par interešu 

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, ir pienākums pirms iecelšanas, ievēlēšanas 

vai apstiprināšanas amatā viena mēneša laikā rakstveidā iesniegt Alsungas novada domei 

lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.  

10. Ja amatpersonai pastāv amatu savienošanas ierobežojums vai aizliegums saskaņā ar likumu 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, tad atļaujas saņemšana ir 

risināma šajā likumā noteiktajā kārtībā.  

11. Alsungas novada domes deputātiem, kuri savieno deputātu pienākumu pildīšanu Alsungas 

novada domē ar cita amata pienākumu pildīšanu pie cita darba devēja, nav nepieciešama amatu 

savienošanas atļauja.  

12. Kārtība, kādā amatpersona lūdz atļauju amatu savienošanai:  

12.1. aizpildītu un parakstītu iesniegumu (2.pielikums) nodod Alsungas novada domes 

sekretārei;  

12.2. Dome pieņem lēmumu atļaut savienot amatus vai atteikt savienot amatus;  

12.3. Pēc Domes sēdes Domes sekretāre lēmuma norakstu nodod amatpersonai zināšanai.  

13. Lemjot par amatu savienošanas atļauju, tiek vērtēti šādi apstākļi:  

13.1. vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu;  

13.2. vai amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām; 

13.3. vai amatu savienošana nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

14. Citi jautājumi saistībā ar valsts amatpersonas amatu savienošanu tiek skatīti saskaņā ar 

likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.  

15. Ja valsts amatpersona ieņem vairākus valsts amatpersonas amatus, rakstveida atļauja 

saņemama katram amatam, kura savienošanai ar citu amatu ir nepieciešama atļauja.  

16. Ja mainās tiesiskie vai faktiskie apstākļi, vai amata pienākumi, nepieciešams atsaukt 

iepriekš iesniegto amatu savienošanas iesniegumu, iesniedzot brīvā formā parakstītu 

iesniegumu.  
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IV. Pārskatīšanas kārtība 

17. Komisija regulāri, vismaz vienu reizi divos gados, veic amatu savienošanas atļauju 

pārbaudi, vērtējot:  

17.1. vai nav mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kopš brīža, kad atļauja ir izsniegta;  

17.2. vai nav mainījušies darbinieka amata pienākumi, kuru izpildei amatu savienošana traucē; 

17.3. vai amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu;  

17.4. vai amatu savienošana joprojām ir aktuāla;  

17.5. citus apstākļus, kas būtiski var ietekmēt amatu savienošanas atļaujas iespējamību.  

18. Komisija ārpus kārtas veic amatu savienošanas atļauju pārbaudi, ja ir zināms par kādu no 

šiem apstākļiem:  

18.1. mainās darbinieka amata pienākumi;  

18.2. mainās tiesiskie vai faktiskie apstākļi (piemēram, interešu konflikta iespējamība, ētikas 

kodeksa pārkāpums).  

 

V. Atbildība 

19. Amatu savienošanas atļauju saņemšana ir darbinieka pienākums saskaņā ar darba līgumu. 

20. Amatu savienošana amatpersonai ir pienākums saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.  

21. Atbildība par amatu savienošanas atļauju nesaņemšanu nepieciešamības gadījumā, izriet no 

Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

 

Domes priekšsēdētājs         Daiga Kalniņa 
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1. pielikums  

28.08.2018. Alsungas novada domes  

Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtībai Alsungas novada domē  

 

Darbinieka vienošanās veidlapa  

 

Alsungas novada domes izpilddirektoram  

___________________________________ 

 

 

_____________________________  
(amats)  

_____________________________  
(vārds, uzvārds)  

 

IESNIEGUMS. 

 

Lūdzu atļaut savienot  __________________________________________________________  
(Amats Alsungas novada domē) 

____________________________________________________________________________ 

 

ar __________________________________________________________________________  
(Papildus amats un darba vietas nosaukums) 

____________________________________________________________________.  

 

Vienošanās termiņš: no __.__.______. līdz __.__.______.  
(Ja nav zināms beigu termiņš, to nenorādīt) 

 

 

 

Tiešā vadītāja priekšlikums: _____________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________ 

 

 

___ . __. __. _______.    ___________________________________  
(Datums)       (Paraksts un atšifrējums)  

 

 

 

 ATĻAUT  

 ATTEIKT  

 

__. __. _______.                                                 ___________________________________  
(Datums)         (Paraksts)  

  



54 

 

2. pielikums  

28.08.2018. Alsungas novada domes  

Amatu savienošanas atļaujas saņemšanas kārtībai Alsungas novada domē  

 

Darbinieka vienošanās veidlapa  

 

Alsungas novada domei 

 

 

_____________________________  
(amats)  

_____________________________  
(vārds, uzvārds)  

 

IESNIEGUMS. 

 

Lūdzu atļaut savienot  __________________________________________________________  
(Amats Alsungas novada domē) 

____________________________________________________________________________ 

 

ar __________________________________________________________________________  
(Papildus amats un darba vietas nosaukums) 

____________________________________________________________________.  

 

 

 

 

___ . __. __. _______.    ___________________________________  
(Datums)       (Paraksts un atšifrējums)  
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16.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018.gada 14.decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1546) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, 14.12.2018. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu [..]  ar kadastra Nr. [..]  un [..]  ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai 

darbībai.  

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

[..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1. Zeme un ēkas [..] Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 0.1246 ha platībā. 

2. Zeme [..] Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 10.10 ha platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200284 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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 Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..] pers. kods [..], par zemi “[..]” ar kadastra Nr. [..]  - 10.10 ha platībā un 

“[..]” ar kadastra Nr. [..]  -0.1264 ha platībā.  

 

17.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018.gada 9.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1385) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša [..] Alsungas novads, 09.11.2018. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā 

īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada īpašumu [..] ar 

kadastra Nr. [..]  un [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka [..] 

īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1. Zeme un ēkas [..] Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 20.31 ha platībā, 

2. Zeme “[..] ”, Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 7.80 ha platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200480 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..] pers. kods [..], par zemi [..] ar kadastra Nr. [..]  - 20.31 ha platībā un [..] 

ar kadastra Nr. [..]  - 7.8 ha platībā. 

 

18.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018.gada 3.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1487) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojošas [..] Alsungas novads, 03.12.2018. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā 

īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada īpašumu [..] ar 

kadastra Nr. [..], kas netiek izmantots saimnieciskai darbībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka [..] 

īpašumā ir sekojošs īpašums: zeme [..] Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 26.69 ha platībā. 

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6210064 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 
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piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..] pers. kods [..], par zemi “[..]” ar kadastra Nr. [..]  - 26.69 ha platībā.  

19.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018.gada 29. novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1477) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojošs [..] Alsungas novads, 29.11.2018. iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā 

īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novadā īpašumiem [..] ar 

kadastra Nr. [..], “[..]” ar kadastra Nr. [..], “[..]” ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti 

saimnieciskai darbībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka [..] 

īpašumā ir sekojoši īpašumi: 

1. Zeme un ēkas “[..]”, Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 0.8 ha platībā (1/16 domājamā 

daļa no īpašuma). 

2. Zeme “[..] ”, Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 6.56 ha platībā. 

3. Zeme “[..] Alsungas novadā, kadastra Nr[..] - 25.5 ha platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr.6200725. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 
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(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..] par zemi “[..]” ar kadastra Nr. [..]  - 6.56 ha platībā, [..] 

ar kadastra Nr. [..] - 0.8 ha platībā (1/16domājamā daļa), [..] ar kadastra Nr. [..]  - 25.5 ha 

platībā.  

20.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018.gada 29.novembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1476) Alsungas novada domē saņemts 

[..] dzīvojošs “[..] Alsungas novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novadā īpašumu “[..]” ar kadastra Nr. [..], 

kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: zeme un ēkas “[..]”, Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 0.8 

ha platībā (12/16 domājamā daļa no īpašuma). 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200802. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 
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“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “[..]” ar kadastra Nr. [..]  - 0.8 ha platībā 

(12/16domājamā daļa).  

 

21.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018. gada 6. decembrī (reģistrācijas Nr.2.1.17/1508) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojošs “[..]”, Alsungas novads, iesniegums ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma 

nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novadā īpašumu ” [..]” ar kadastra 

Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka  [..] 

īpašumā ir sekojoši īpašumi: zeme un ēkas v”, Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 20.00 ha 

platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200023. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā 

un 1.
2
 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai 

valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 

procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais 



61 

 

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek 

piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..] pers. kods [..]  par zemi “[..] ar kadastra Nr. [..]  - 20.00 ha platībā. 

 

 

22.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018. gada 6. decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1509) Alsungas novada domē saņemts 

[..], dzīvojoša “[..]”, Alsungas, Alsungas novads, 06.12.2018. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu “[..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: zeme un ēkas “[..]”, Alsungas novadā, kadastra Nr. [..] - 

29.20 ha platībā. 

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200305 

kopija. 
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Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski 

represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
 daļā 

minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 

vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja 

nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais īpašums daļēji 

tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..] pers. kods [..], par zemi “[..]” ar kadastra Nr. [..] - 29.20 ha platībā kā 

represētajai personai. 

 

 

23.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018.gada 10.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1532) Alsungas novada domē saņemts 

[..] dzīvojoša “[..]”, Kazdanga, Aizputes novads, 10.12.2018. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu [..] ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 
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Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, 

ka [..] īpašumā ir sekojošs īpašums: zeme [..] Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 17.53 ha 

platībā. 

Augstāk minētie zemes gabali īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200428 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski 

represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
 daļā 

minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 

vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja 

nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais īpašums daļēji 

tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar  6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..] par zemi “[..]” ar kadastra Nr. [..]   -17.53 ha platībā. 

 

24.# 

Par zemes nomu [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 

“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Alsungas novada domes 
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2017. gada 21. decembra iekšējiem noteikumiem “Noteikumi par Alsungas novada zemes 

iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un Alsungas novada domes 2017. 

gada 16. novembra saistošiem noteikumiem Nr. 14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes 

iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Ar 01.01.2019. pagarināt nomas līgumu (N-12/2014) līdz 31.12.2022. ar [..], personas 

kods [..], dzīvojošas [..], Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar 

kadastra apzīmējumu 62420080402 - 4.0 ha (lauksaimniecības vajadzībām) nosakot nomas 

maksu - zemesgabaliem, kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā 

no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN). 

 

25.# 

Par zemes nomu [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. pantu “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus 

zemi  
(1) Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja:  

4.) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts 

akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 

kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. 

(1
1
 (2) Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā 

minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar 

likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, 

ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes 

nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes 

nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.  

(2
1
) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigšanās.   

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumu, Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumiem 

Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” un [..] personas kods [..], iesniegumu (reģ. Nr.2.1.17/1382, 
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09.11.2018.), Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt nomas līgumu (N-3/2009) uz lietošanā bijušo zemi ar nomas pirmtiesīgo 

personu [..], personas kods [..], dzīvo “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabalu “Ēdoles 

iela 28”, Alsunga, Alsungas novads ar kadastra apzīmējumu 62420080071 - 0.189 ha uz 

10 gadiem līdz 31.12.2028. Uz minētā zemes gabala atrodas [..] piederoša saimniecības 

ēka (pamatojums - akts, izdots 1993.gada 18.februarī ). 

2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus  

 

26.# 

Par zemes nomu [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Pamatojoties uz likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25. pantu “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus 

zemi  
(1) Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja:  

4.) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts 

akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 

kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. 

(1
1
 (2) Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā 

minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar 

likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, 

ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes 

nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes 

nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.  

(2
1
) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigšanās.   

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likumu, Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumiem 

Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas 

maksas aprēķināšanas kārtību” un [..], personas kods [..] iesniegumu (reģ. Nr. 2.1.17/1451, 

20.11.2018), Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 
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atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt  nomas līgumu (N-8) uz lietošanā bijušo zemi ar nomas pirmtiesīgo personu [..] 

personas kods [..], dzīvo “[..]”, Alsungas novads, par zemes gabaliem: 

1.1. “Kalni”, Alsungas novads, ar kadastra apzīmējumu 62420060029 - 0.5675 ha uz 10 

gadiem līdz 31.12.2028. Uz minētā zemes gabala atrodas Yuru Zozulya piederoša 

dzīvojamā māja, kas ierakstīta Zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 100000583048, 

24.10.2018. 

1.2. “No Kalniem”, Alsungas novads, ar kadastra apzīmējumu 62420060057 - 1.40 ha uz 

10 gadiem līdz 31.12.2028. Uz minētā zemes gabala neatrodas ēkas.   

2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks 

papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 

 

27.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Alsungas novada domē saņemts SIA "MM Mežsaimniecība" iesniegums, lūdzot nodot 

nomā Alsungas novada domei piekrītošu nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar nosaukumu 

“Attīrīšanas baseins” ar kadastra apzīmējumu 62420080419.  

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0201 ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

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

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdens attīrīšanas būvju apbūve. 

Nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. 

Atbilstoši Alsungas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, minēto 

nekustamo īpašumu atļautā izmantošana ir perspektīvā tehniskās apbūves teritorija. Zemes 

gabals “Attīrīšanas baseins”, ar kopējo platību 0.80 ha nav iznomāts citām personām. 

Jautājums tika skatīts novembra tautsaimniecības sēdē, kur deputāti atlika jautājumu 

skatīšanu. 

 Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.pantu, Finanšu saimnieciskās darbības un 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 3 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

3 deputātu balsīm “Pretī”  Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Aivars Sokolovskis, 

 

Dome nolemj: 

Lēmums “Neiznomāt zemes gabalu ar nosaukumu “Attītrīšanas baseins” ar kadastra 

apzīmējumu 62420080419” netiek pieņemts. 
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28.# 

Par zemes nomu [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

 Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par 

valsts un pašvaldības zemes nomu” un Alsungas novada domes 2017. gada 21. decembra 

iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada domes 2017. gada 16. novembra saistošo 

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

maksas aprēķināšanas kārtību” un [..], personas kods [..], dzīvojošas [..] Alsunga, Alsungas 

novads, 10.12.2018. iesniegumu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 Ar 01.01.2019. pagarināt zemes nomas līgumu līdz 31.12.2023. ar [..] personas kods [..], 

dzīvojošas [..], Alsunga, Alsungas novads, par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra 

apzīmējumu 62420050146 - 0.90 ha (mazdārziņa vajadzībām), nosakot nomas maksu 0.5% 

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

 

29.# 

Par Nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu par telpu nomu pašvaldības 

nekustamajā īpašumā “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Alsungas novada domē 2018.gada 15.novembrī (reģ.Nr. 2.1.17/1423) saņemts [..] 

iesniegums ar lūgumu pagarināt telpas nomas līgumu par “Ziedlejas iela 3”, Alsungā, 

saimnieciskajai darbībai. Nedzīvojamo telpu nomas līgums par nedzīvojamo telpu nomu 46 m
2
 

platībā.  

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6
1
 

.panta pirmā daļā teikts, ka nekustamā īpašuma nomas līgumu drīkst slēgt uz laiku, kas nav 

ilgāks par 30 gadiem. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Latvijas Republikas Civillikuma nosacījumiem par nomu, Ministru kabineta 2018. 

gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 16. 

punktu, Iznomātājam ir tiesības, nerīkojot izsoli un ievērojot šo noteikumu 14. punktā  minētos 

nosacījumus, pārjaunot nomas līgumu, nepasliktinot iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma 

nosacījumus un ievērojot šādus nosacījumus: pārjaunojuma gadījumā līguma termiņu skaita no 

sākotnējā līguma noslēgšanas dienas un nomas maksas apmēru pārskata ne retāk kā Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā šajos 

noteikumos noteiktajos gadījumos, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 13.12.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 
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 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt ar 01.01.2019. telpu nomas līgumu starp Alsungas  novada domi un [..], 

personas kods [..] nosakot līguma darbības termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Alsungas novada domes apstiprināto cenrādi. Papildus 

maksājami maksājumi par komunāliem pakalpojumiem un zemes noma. 

3. Līgumu par Nedzīvojamo telpu nomas līgumu sagatavot Finanšu nodaļai un parakstīt 

izpilddirektoram. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Alsungas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

30.# 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

Saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”   25.pantu “Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus 

zemi”: 

(1) Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: 

4.) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts 

akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 

kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. 

(1
1
 (2) Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā 

minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar 

likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz 

tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, 

ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes 

nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes 

nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.  

(2
1
) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigšanās.  

  

2.1. Pamatojoties uz  likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”,  Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr.644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un  [..] personas kods [..] iesniegumu 

(reģ. Nr.2.1.17/1553, 18.12.2018.), 

 

atklāti balsojot ar  6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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1. Pagarināt  nomas līgumu (N-4/2009) uz lietošanā bijušo zemi ar nomas pirmtiesīgo 

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

“Mazzariņi”, Alsungas novads ar kadastra apzīmējumu 62420120088 - 5.90 ha  uz 10 

gadiem līdz 31.12.2029. 

2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus. 

 

31.# 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem [..] 

D. Kalniņa, S.Kreičamane 

2018.gada 18.decembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.17/1552) Alsungas novada domē saņemts 

[..] dzīvojoša “[..]”, Alsungas, Alsungas novads, 18.12.2018. iesniegums ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu kā represētajai personai par Alsungas novada 

īpašumu “[..]” ar kadastra Nr. [..], kas netiek izmantoti saimnieciskai darbībai. 

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

ka [..] īpašumā ir sekojoši īpašumi: zeme un ēkas “[..] Alsungas novadā, kadastra Nr. [..]  - 9.70 

ha platībā. 

Augstāk minētais zemes gabals īpašumā ir vismaz piecus gadus. 

Iesniegumā ir apliecinājums, ka zeme netiek izmantota saimnieciskajā darbībā. 

Iesniegumam klāt pievienota politiski represētās personas apliecības Nr. 6200622 kopija. 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka 

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 2.daļu, kas nosaka, ka Politiski 

represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2.punktā un 1.
2
 daļā 

minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā 

vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja 

nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, ja nekustamais īpašums daļēji 

tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 495 „Likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība ” 32. un 33. punkts nosaka, ka likuma 5.panta 

otrajā daļā noteiktais nodokļa atvieglojums piemērojams, ja politiski represētā persona likumā 

“Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā 

cietušajiem” noteiktajā kārtībā ir saņēmusi politiski represētās personas apliecību un politiski 

represētā persona, kurai saskaņā ar likuma 5.panta otrās daļas nosacījumiem ir tiesības uz 

nodokļa atvieglojumu, iesniedz pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

nekustamais īpašums, šādus dokumentus: politiski represētās personas apliecības kopiju 

(uzrādot oriģinālu); un iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka 

zeme vai tās daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai 

dzīvokļa īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Saskaņā ar 35. punktu - Nodokļa 

atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc šo noteikumu 33. punktā minēto dokumentu 

iesniegšanas.” 

 Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. daļu, 20.06.2006. 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli normu 

piemērošanas kārtība” 32. un 33. punktu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 
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 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Piemērot 2019. gadā nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 50% apmērā politiski 

represētajai personai [..], pers. kods [..], par zemi “[..]” ar kadastra Nr. [..]  - 9.70 ha platībā. 

 

32.# 

Par Alsungas novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem 

D. Kalniņa 

 

Alsungas novada domē saņemts SIA “Tekstilfabrika” (reģ. Nr. 40203138521) 

iesniegums ar lūgumu saskaņot Alsungas novada ģerboņa izmantošanu komerciāliem mērķiem 

– suvenīru ražošanā. SIA “Tekstilfabrika” vēlas izgatavot auduma maisiņus, kur vienā pusē ir 

konkursa kārtībā izvēlēts Alsungas attēls (iedzīvotāji iesūtīja konkursam un Facebook lietotāji 

balsojumā izvēlējās labāko), bet otrā pusē redzams Alsungas novada ģerbonis un Latvijas 

kontūra ar atzīmētu Alsungas novadu tajā. Auduma maisiņi tiks izgatavoti no 100% kokvilnas 

auduma. Attēla uzklāšana tiks veikta pilnkrāsu drukā. Maisiņa izmēri: 35x40 cm, ieloce 

lejasdaļā 10 cm, rokturis 70 cm pa loku. Plānotais maisiņu daudzums atkarīgs no pieprasījuma. 

Maisiņa skice: 
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Maisiņi tiek izdoti par godu Latvijas simtgadei, izveidojot maisiņu par katru Latvijas 

novadu. Tie tiks izplatīti grāmatnīcu tīklos, lokālajos suvenīru veikalos, kā arī piedāvāti novadu 

un pilsētu tūrisma informācijas centriem. Plānotā maisiņa cena būs vairumtirdzniecībā 4,90 

EUR + PVN, mazumtirdzniecībā 8,40 EUR (t.sk. PVN). 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, tikai dome var 

noteikt novada simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju. Alsungas 

novada ģerbonis ir apstiprināts 27.06.2012. Saskaņā ar Ģerboņu likuma 8. pantu, ģerboņa 

īpašniekam, uz kura vārda reģistrēts ģerbonis, ir tiesības to lietot un nodot lietošanas tiesības 

citām personām. Ģerboņu likuma 7. pants nosaka, ka ģerboņa īpašniekam ir izņēmuma tiesības 

izmantot ģerboni un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai. Alsungas novada dome nav 

izdevusi saistošos noteikumus, kas regulētu novada simbolikas izmantošanu. 

 

Pamatojoties uz Ģerboņu likuma 7. un 8. pantu,  

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Atļaut SIA “Tekstilfabrika (reģ. Nr. 40203138521) izmantot Alsungas novada ģerboni 

komerciāliem mērķiem – suvenīra auduma maisiņa ražošanā. 

 

33.# 

Par prēmiju Alsungas vidusskolas direktora p.i. 

D. Kalniņa 

 

Sakarā ar to, ka Alsungas vidusskolas direktore atrodas ilgstošā attaisnotā prombūtnē 

un kopš rudens brīvlaika skolā nebija Angļu valodas skolotājs, ir radies ietaupījums algu fondā. 

Ja kopējais ietaupījums par noteikto periodu pārsniedz 1%, tad nākamajā gadā par neiztērēto 

summu netiek piešķirta mērķdotācija. Tāpēc pedagogiem tiek izmaksātas prēmijas. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” Alsungas vidusskolas direktorei prēmiju var piešķirt tikai dibinātājs. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 26. punktu, 

 

atklāti balsojot ar 6  deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Grigorijs Rozentāls, Ainars Macpans, Zaiga Vanaga 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 
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Piešķirt Alsungas vidusskolas direktores p.i. Aīdai Vanagai prēmiju 300,00 eiro apmērā 

par personīgo ieguldījumu Alsungas novada vidusskolas mērķu sasniegšanā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ____________________________D. Kalniņa 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre ____________________________S.Kreičmane 


