
 

 
 

Ar [..] apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisku 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
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Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novads LV-3306, 
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SĒDES  
Protokols  

                                                                                Alsungas novadā 

2016. gada  20.oktobrī                                                                                                            Nr.12 

Darba kārtībā: 

1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 
2. Par  adreses maiņu. 
3. Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu. 
4. Saistošo noteikumu Nr.4/2016  “Par nekustamā īpašuma nodokli“ normu piemērošanu 2017.g.” 
5. Par nekustamā īpašuma [..] zemes ierības projekta apstiprināšanu. 
6. Par ēdināšanas apmaksas kārtību Pirmsskolas izglītības iestādē. 
7. Par [..] iesniegumu dzīvokļa maiņai. 

8. Par Latvijas atjaunošanas biedrības iesniegumu. 
9. Par sadarbības līguma ar Romas katoļu draudzi apstiprināšanu. 
10. Par kolektīva “SUITU DŪDENIEKI” iekļaušanu kultūras nama pašdarbniekos. 
11. Par Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas nolikuma apstiprināšanu 
12. Saistošie noteikumi Nr.5/2016. “Grozījumi  Alsungas novada domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos  

Nr.2/2016 ”Alsungas novada pašvaldības 2016.gada budžets”. 
13. Par mērķdotācijas pieprasījumu ūdenssaimniecības sakārtošanai. 
14. Par ikgadējā atvaļinājuma  piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam A. Sokolovskim. 
15. Par labāko darba darītāju godināšanu. 

 
 
 
 
Novada domes  sēdi sāk pēc novada domes apvienoto komiteju sēdes plkst.16.00 un  beidz plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova,  I.Staņislavčika,  
Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradušies deputāti: A.Kaminskis, G.Rozentāls. 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs,, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, Pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja A.Lipsne, Kultūras nama direktore G.Matēviča, Attīstība nodaļas vadītāja A.Vanaga-
Poriķe, laikraksta “Kurzemnieks” pārstāvis J.Lipsnis, “Latvijas atjaunošanas biedrības” pārstāvis. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
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1. # 
Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

A.Sokolovskis,S.Kreičmane 
 
           Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta vēstuli nr.2-04.1/101 no 20.07.2016,  kurā lūdz pārskatīt datus par  
nekustamo īpašumu ‘’Raiņa iela 4’’, Alsunga, Alsungas novads, kur tagad ir noteikts lietošanas mērķis 0908- pārējo 
sabiedrisko nozīmes objektu apbūve un uz zemes atrodas dzīvojamā māja ar dzīvokļiem, pamatojoties uz LR 
1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos 
likumā noteiktajos gadījumos un 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6. un 18.p., kuri 
nosaka, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - 
tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, - nomnieks, kā arī to, ka 
lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija, kā arī to, ka ja pēc izmaiņām 
teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst 
teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai izmantošanai, kā arī novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. sēdes 
atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks., E.Godbergs, ,J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 

1. Nekustamam īpašumam ‘’Raiņa iela 4’’, Alsungā, Alsungas novadā mainīt nekustamā īpašuma mērķi no 
0908- pārējo sabiedrisko nozīmes objektu apbūve uz 0701- vienstāvu un divstāvu dzīvokļu māju apbūve . 

 
2. # 
Par  adreses maiņu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane, V.Zingberga 
 
     Saskaņā ar valsts zemes dienesta vēstuli no 29.09.2016 par adrešu nepilnībām Alsungas novada teritorijā un 
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11.panta 1.daļu (1) Ciema statusu piešķir un atceļ 
novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota 
ciema izveides nepieciešamība Alsungas novada teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 22.10.2009. un ar kuru  
ciemam Alsunga ir noteikta robeža. 
Adresācijas noteikumi Nr.698: 
9.punkts - Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto 
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt 
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām; 
32. punkts - Ja adrese mainīta, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām, 
dokumenti, kuros lietota iepriekšējā adrese, ir spēkā un dokumentu maiņa nav jāveic, izņemot, ja to paredz speciālais 
normatīvais akts. 
14. punkts - Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar 
piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei 
noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar zemes vienību 
saglabā vai piešķir nosaukumu. 
Pamatojoties uz novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks.,E.Godbergs,  J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 



“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62420080384 un ēkas ar kadastra apzīmējumiem: 62420080384001; 
62420080384002; 62420080384003 atrodas Alsungas ciemā, tāpēc nepieciešams mainīt adresi no "Ziedleju parks", 
Alsungas nov., LV-3306 (adreses klasifikatora kods 106513972) uz "Ziedleju parks", Alsunga, Alsungas nov., LV-
3306 
2. Ēkai (dispečeru punkts) ar kadastra apzīmējumu 62420040073015 mainīt adresi no Upes iela 7, Alsunga, 
Alsungas nov., LV-3306 uz "Darbnīcas", Alsungas novadā, LV-3306 (adreses klasifikatora kods 104344325). 
Likvidēt adresi Upes iela 7, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306 (adreses klasifikatora kods 102229187) 
 
 
 
3. # 
Par nekustamā īpašuma [..] sadalīšanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 03.10.2016. tika saņemts no 
pilnvarotās personas [..], iesniegums ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu [..];[..] piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunus nosaukumus.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka iesniedzējs ir lūdzis atdalīt 
Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. 
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698  
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1.punktu,  kā arī novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 
“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks,E.Godbergs, J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga;  
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]): 
   1. 1.Atdalīt no īpašuma zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu [..]ha,  
           1.1.1. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

   1.2. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu: [..],Alsungas novads. 
2. Atdalīt no īpašuma zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] ha,  

     2.1. Noteikt atdalītajām zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība  (NĪLM kods 0101).  
           2.1.1. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosaukumu[..],Alsungas novads. 

 
4.# 
Saistošo noteikumu Nr.4/2016  “Par nekustamā īpašuma nodokli“  normu piemērošanu 2017.g.” 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 
     Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 1.panta 2. panta 81 daļu,  
3.panta 1.4 un 1.6 daļu,5. panta 1daļu, 11 daļu , 3 daļu un 4 daļu, 9.panta otro daļu , pārejas noteikumu 58., 59 punktu, 
kā arī novada domes apvienoto komiteju 13.10.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks.,E.Godbergs,J.Gulbis,  D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 



1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu   

2017.gadā “projektu. 
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Apstiprināti: 
ar Alsungas novada domes  

20.10.2016. sēdes protokollēmumu Nr.12#4 
 

Saistošie noteikumi 4/2016 

“Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2017.gadā” 

Izdoti saskaņā ar  
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  

1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 2. panta 81 daļu,   
3.panta 1.4 un 1.6 daļu,5. panta 1daļu, 11 daļu , 3 daļu un 4 daļu,  

9.panta otro daļu , pārejas noteikumu 58., 59 punktu 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada  administratīvajā teritorijā: 

1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 
pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas); 

1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves; 

1.3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), 
kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz 
kuras šīs mājas atrodas; 

1.4. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos 
aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums; 

1.5. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 
1.6.Atvieglojumu piešķiršanas kārtību Alsungas novada teritorijā 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu        
nosacījumiem veic Alsungas novada dome. 

3. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 2017 gadā neapliek. 

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības sākot ar 
nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā. Pamats par 3% nodokļa likmes 
piemērošanu ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēka drošību apdraudošu. 

5. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību 
apdraudoša, nosūtīt nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts par būves 

http://likumi.lv/doc.php?id=43913
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klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā 
administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts. 

6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā 
veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 4.punktā minētā būves statusa 
atcelšanu stāšanos spēkā. 

7. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar 
pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās 
mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai 
zemesgrāmatā). 

Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai 
ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai 
piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas 
lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs 
(faktiskais lietotājs). 

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar 
nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk 
minētās kadastrālās vērtības: 

1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 
2) būves kadastrālās vērtības. 

9.  Nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadu laikā no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža. 

10. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nodokļa, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma 
nodokli" 3.panta prasībām, maksātājiem: 

10.1. 70% apmērā personām, kurām ar Alsungas novada domes’’ SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais 
dienests) lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas( ģimenes) statusu. 

11. Personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.1.apakšpunkta nosacījumiem ir tiesības uz nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumiem, Nodokļu administrācija piešķir atvieglojumus par to periodu, kurā nodokļu 
maksātājs atbilst maznodrošinātas personas( ģimenes) statusam, balstoties uz Sociālā dienesta datiem par 
personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem. 

12. Ja personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.1.apakšpunktu ir piešķirti nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts maznodrošinātās personas(ģimenes) statuss, 
Nodokļu administrācija anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās 
personas vai ģimenes statusa anulēšanas. 

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 
Priekšsēdētājs _________________________________________A. Sokolovskis 
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Paskaidrojuma raksts 
"Par likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2017.gadā"  

 

Izstrādāts saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1pantu 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro pašvaldībai 

un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, īstenojot pašvaldībai 

deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo nekustamo īpašumu noteikšanā un 

attiecīgu nodokļa likmju piemērošanā. 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu, 1.panta 2. panta 81 daļu,3.panta 1.4 un 1.6 

daļu,5. panta 1daļu, 11 daļu , 3 daļu un 4 daļu, 9.panta otro daļu , pārejas 

noteikumu 58., 59 punktu 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alsungas novada administratīvajā 

teritorijā 2017.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju 

palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetri (izņemot garāžas), vidi 

degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nekustamā 

īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās 

daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai 

piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, kārtību, kādā ar 

nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā pārsniegts 

normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī nosaka 

nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas 

būtiska palielināšanās. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot 

jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas 

štatu vietas. 

Nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošajiem 

dzīvokļiem un zemi maksā šo dzīvokļu īrnieki, nomnieki vai tiesiskie valdītāji.  

Alsungas novada domei ir tiesības piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus personām, kurām Alsungas novada SOCIĀLAIS DIENESTS ir 

noteicis trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

Ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi nevar noteikt. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu 

atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem Alsungas novada dome 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas netika veiktas. 

 

 

Priekšsēdētājs______________________ A.Sokolovskis 

http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913


 

5.# 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA [..]  ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANA 

A.Sokolovskis 
  
       Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..], kas izstrādāts, 
pamatojoties uz īpašuma [..] 2016. gada 19. maija Alsungas novada domes sēdes protokolu Nr. 5 ''Zemes ierīcības 
projekta izstrāde nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..]. 
      Pieņemt zināšanai, ka SIA 'Metrum"' izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..], kur zemes 
vienība ar kadastra apzīmējumu Nr. [..] sadalāma divās daļās [..] 

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 "Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi". 
Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu; 
    Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11. 
punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai tā noraidīšanu; 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka Administratīvajā teritorijā, tās 
teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās 
zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz pašvaldības 
kompetentās institūcijas sniegto informāciju; 
     Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota 
jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; 
      Pamatojoties uz likuma ,,Zemes ierīcības likums" 19.panta otro daļu; likuma ,,Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums" 17.panta otro daļu; Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 "Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumiem" ; 
    Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu,  
Ministru Kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 2.8., 2.9., 12.1., 28. punktu un  
novada domes apvienoto komiteju 20.10.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 
“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks.,E.Godbergs,J.Gulbis,D.Martinova,I.Staņislavčika, Z.Vanaga;  
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 
1. Apstiprināt SIA "Metrum" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] zemes gabalam ar  

kadastra apzīmējumu [..], Alsungas novadā. 
2. Apstiprināt nekustamam īpašuma [..] sadalījumu: 

2.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr.[..] ar kopplatību [..] ha, kas sadalāms [..] - 
- zemes gabalam [..] kadastra apzīmējums [..] ha apstiprināt un saglabāt nosaukumu [..]', nosakot lietošanas mērķi- 

ārstniecības, veselības un sociālo iestāžu apbūve (kods 0902). Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. 
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums [..], un uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumiem: 
[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..],[..] saglabāt esošo adresi [..], Alsungas novadā, LV-3306 (adreses klasifikatora kods 

103235668). 
- zemes gabalam [..], kadastra apzīmējums [..] ha ha piešķirt nosaukumu [..] Alsungas novadā, lietošanas mērķis 
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. 
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums [..] un uz tās esošajai dzīvojamai mājai (iepriekšējā adrese - [..], Alsungas 
novadā) ar kadastra apzīmējumu [..] piešķirt adresi [..] Alsungas novads. 

2.2. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības 
projektu. 
2.3 Lēmumu desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts Zemes dienesta Kurzemes 
reģionālajai nodaļai. 



2.4 Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 

 
6.# 
Par ēdināšanas apmaksas kārtību Pirmsskolas izglītības iestādē 

A.Sokolovskis, A.Lipsne, A.Mundiciema 
 
    Saskaņā ar Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vēstuli (reģistrēta11.10.2016.) Nr. 1.6/12 “Par ēdināšanas 
apmaksas kārtību”, kā arī novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016.un 20.10.2016. sēdes atzinumiem, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks.,E.Godbergs,J.Gulbis,  D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 

1. Ar 2016.gada 1.septembri Alsungas  Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” izglītojamiem un personālam 
(pusdienas) maksu par  ēdināšanu  aprēķināt pēc faktiski izlietotā  produktu daudzuma.to iegādes cenās. 
Vidējā summa 1,55 euro (0,35 euro brokastis+ 0,85 euro pusdienas+ 0,35 euro launags)/dienā. 

2. Apmaksu veikt pēc rēķina saņemšanas līdz katra kalendārā mēneša 15.datumam. 
 

 
 
7.# 
Par [..] iesniegumu dzīvokļa maiņai 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V.Zingberga 
 
    Saskaņā ar [..] 23.09.2016. iesniegumU, kā arī novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks.,E.Godbergs,J.Gulbis,  D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 

1. Atteikt [..] dzīvokļa maiņu dzīvojamā ēkā  Nr.6, Almālē, Alsungas novadā. 

 
 
8.# 
Par Latvijas atjaunošanas biedrības iesniegumu  

A.Sokolovskis 
 
    Saskaņā ar LATVIJAS ATJAUNOŠANAS BIEDRĪBAS  vēstuli (reģistrēta 22.09.2016.) par foto albūma izveidi, kā 
arī novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. un 20.10.2016. sēdes atzinumiem, un noklausoties biedrības 
pārstāvja informāciju, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 
“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks,E.Godbergs,  J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 

1. Informāciju pieņemt zināšanai. 
 

9.# 
Par sadarbības līguma ar Romas katoļu draudzi apstiprināšanu  

A.Sokolovskis, G.M.Bezdelīga 



   

    Saskaņā ar novada domes apvienoto komiteju 13.10.2016. sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 
“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks,E.Godbergs,J.Gulbis,  D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt sadarbības līgumu Alsungas novada domei ar Alsungas Romas katoļu draudzi: 
  



 
SADARBĪBAS LĪGUMS NR.__ 

2016.gada   20.oktobrī          Alsungā 

Alsungas Romas katoļu draudze, nodokļu maksātāju kods 90000158679, adrese: Skolas iela 3A, Alsunga, 
Alsungas novads, kuras vārdā rīkojās Alsungas  Romas katoļu draudzes administrators priesteris Gatis Mārtiņš 
Bezdelīga (p.k.101167-10303), kas darbojas, pamatojoties uz iecelšanu amatā no vienas puses, un 

Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr.90000036596, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-
3306, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojās tās priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, turpmāk tekstā – Pašvaldība, 
no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti arī puse vai puses noslēdz šo sadarbības līgumu ( turpmāk tekstā –
Līgums) 
Puses ar šo vienojas par sekojošo: 
1.  Slēdzot Līgumu Puses sadarbojas projekta “Gājēju pārejas un celiņa izbūve izglītības iestāžu pieejamībai 

Alsungā” realizācijā, sabiedrisko vajadzību apmierināšanai Skolas ielā 11, Alsunga, LV-3306.  
2.   Šī Līguma noslēgšanas pamatā ir Pušu vēlēšanās abpusēji sadarboties, un tāpēc Puses apņemas izrādīt pretim 

nākšanu vienai pret otru visos jautājumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, bet ar kuriem Puses saskarsies šī 
Līguma darbības laikā. 

3.  Ar šo Līgumu tiek noteikti Pušu savstarpējo attiecību vispārīgie principi, no kuriem Puses vadīsies Līguma izpildes 
gaitā. Par konkrētām lietām un jautājumiem Puses vienojas atsevišķi. 

4.  Gadījumā, ja Klients izsaka vēlēšanos saņemt juridiskos pakalpojumus, Puses var apvienot savus spēkus 
organizējot kopīgu darbību, vai , ja Puses uzskata to par lietderīgo sadalīt šādu darbību atsevišķos posmos, ja tas 
ir nepieciešams vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai. Viena Puse var pārstāvēt Klientu, 
konkrēta uzdevuma veikšanai pieaicinot otro Pusi, par ko puses vienojas atsevišķi. Sniedzot pakalpojumus, Puses 
orientējas uz  pozitīva gala rezultāta sasniegšanu. 

5.  Pusēm ir tiesības organizēt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas 
saistītas ar šī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

6.  Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši var kaitēt otras Puses prestižam un interesēm. 
8.  Puses apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālas ziņas, kas iegūtas šī Līguma darbības laikā, kā arī 

datus, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos. 
9.  Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt ar Pušu rakstiskām vienošanām, kas ir šī Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. 
10. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm Līguma izpildes laikā, Puses 

risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai Latvijas 
Republikas tiesā likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

11.  Šīs Līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz divām lapām latviešu valodā, katra no Pusēm saņem pa vienam 
eksemplāram. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas 10 gadus no parakstīšanas brīža. 
11.1. Puses ir tiesīgas izbeigt līgumiskās attiecības, 10 darba dienas iepriekš brīdinot par to otru Pusi. 

12. Puses piekrīt visiem šī Līguma punktiem  un apstiprina to, parakstot šo Līgumu. 
 

PUŠU PARAKSTI 

 
Alsungas Romas katoļu draudze 
Nodokļu maksātāja kods:90000158679 
Adrese: Skolas iela 3A, Alsunga, Alsungas 
novads, LV-3306 
Tālruņa Nr.29296712 
 
 
 

G.M.Bezdelīga 

   
Alsungas novada dome 
Vienotais reģistrācijas Nr.9000036596 
Adrese: Pils  iela 1, Alsunga, Alsungas novads, 
LV-3306  
Tālruņa Nr.: 63351342 
Faksa Nr.: 63351342 
E-pasta adrese: dome@alsunga.lv  
 

A.Sokolovskis 

 
 
  



10.# 
Par kolektīva “SUITU DŪDENIEKI” iekļaušanu kultūras nama pašdarbniekos 

   A.Sokolovskis, G.Matēviča A.Mundiciema, 
 
           Saskaņā ar Kultūras nama direktores G. Matēvičas 4.10.2016. iesniegumu par  kolektīva ”SUITU DŪDENIEKI” 
iekļaušanu kultūras nama  pašdarbības uzskaitē  ar  20.10.2016. līdz 31.12.2016. un 2017.gada budžeta gadā  no 
02.01.2017.līdz 31,05.2017. un no 1.10.2017.līdz 31.12.2017. kā arī novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. 
un 20.10.2016. sēdes atzinumiem, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks,E.Godbergs,J.Gulbis,  D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 
1. Apstiprināt Kultūras nama pašdarbības  kolektīvu  “SUITU DŪDENIEKI” , kolektīva vadītājs [..].  Vadītāja Darba 

samaksa no 20.10.2016. līdz 31.12.2016.un Darba laiks: Stundu laika darba apmaksa. Vienas stundas likme 2,32 
euro (pirms nodokļu ieturēšanas); Normatīvais darba stundu skaits mēnesī- ne vairāk  par 30 stundām. 

  
   
11.#  
Par Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas nolikuma apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe 
 
       Pamatojoties uz Brīvprātīgā darba likuma, Alsungas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijas (2015-2020) 
rīcības plāna uzdevumu Nr. 8.1.“Brīvprātīgā darba popularizēšana”, kā arī novada domes apvienoto komiteju  
13.10.2016. un 20.10.2016.sēdes atzinumiem, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks.,E.Godbergs,J.Gulbis,  D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 
1. Apstiprināt Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas nolikumu  (Pielikums Nr.1) 
2. Jauniešu brīvprātīgā darba uzskaiti veikt-sākot ar 20.10.2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APSTIPRINĀTS  



ar Alsungas novada domes  
20.10.2016.sēdes 

protokollēmumu Nr.12 #11 

   
Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas 

Nolikums 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek 

apliecināta personas pieredze, kas gūta, veicot brīvprātīgo darbu Alsungas novadā.  
2. Saskaņā ar  Brīvprātīgā darba likumu brīvprātīgais darbs (turpmāk - BD) ir bezatlīdzības darbs, ko veic fiziskā 

persona (turpmāk – BD veicējs), nestājoties ar brīvprātīgā darba organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. 
Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina BD veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu 
attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – 
sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi 
u.c.  Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot BD organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.  

3. Nolikuma izpratnē brīvprātīgā darba veicējs ir Alsungas novada jaunietis vecumā no 13-25 gadiem. Jaunietim 
vecumā no 13 – 18 gadiem nepieciešama rakstiska vecāku atļauja (paraugu skatīt pielikumā Nr. 4) 

4. Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju veic Alsungas novada dome Attīstības nodaļas projektu koordinatores 
personā (turpmāk tekstā – koordinatore), sadarbojoties ar visiem BD organizētājiem Alsungas novadā. 
Kontaktpersona – Attīstības nodaļās projekt koordinatore Lauma Migoviča, e-pasts: koordinatore@alsunga.lv, tālr. 
20280614. 

5. Nolikums nosaka BD organizēšanas kārtību, lai nodrošinātu vienotas BD sistēmas ieviešanu Alsungas novadā.  
6. Nolikums ar pielikumiem (dokumentu paraugiem) ir publiski pieejams Alsungas novada mājas lapā 

www.alsunga.lv. 
 

II. Vienošanās par brīvprātīgā darba veikšanu 
7. Brīvprātīgā darba veicējs ar brīvprātīgā darba organizētāju slēdz rakstisku Vienošanos par brīvprātīgā darba 
veikšanu (turpmāk tekstā – Vienošanās), kurā tiek atrunāti BD veicēja tiesības un pienākumi, stundu uzskaites kārtība 
un termiņi (Skatīt pielikumu Nr.1).  
8. Jaunietis brīvprātīgi drīkst darīt tādus darbus, kas nekaitētu viņa fiziskajai vai psihiskajai veselībai un neapdraudētu 
apkārtējos cilvēkus. 
9. Vienošanās par brīvprātīgā darba veikšanu tiek slēgta uz noteiktu laiku no 2016. gada novembra līdz 2017. gada 
novembrim. 

III. Brīvprātīgā darba stundu uzskaite 
10. Brīvprātīgā darba stundu un veikto pienākumu uzskaite tiek apkopota reģistrācijas lapās (Skatīt pielikumu Nr.3).  
11. Reģistrācijas lapas apkopotā BD reģistrācijas grāmatiņā katram BD veicējam izsniedz koordinatore pēc 
abpusējas BD vienošanās parakstīšanas. 
12. Lai apliecinātu BD veicēja darbu un varētu izvērtēt apgūtās vai pilnveidotās prasmes un iemaņas, brīvprātīgā 
darba organizētājs BD īstenošanas periodā par katru brīvprātīgo BD reģistrācijas grāmatiņā veic šādas atzīmes:  
12.1. datums, kad persona veica brīvprātīgo darbu;  
12.2. veiktie pienākumi;  
12.3. nostrādāto stundu skaits;  
12.4. brīvprātīgā darba veikšanas vieta.  
 

IV. Brīvprātīgā darba Apliecinājums 
14. BD veicēja darba pieredze tiek dokumentāli apliecināta, izsniedzot, atbilstoši vienotai veidlapai sagatavotu 

Apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu (turpmāk- Apliecinājums). 
15. Apliecinājuma izdošanas mērķis ir sniegt trešajām personām pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par 

pienākumiem, kurus brīvprātīgais veicis pie konkrētiem brīvprātīgā darba organizētājiem, kā arī par brīvprātīgā 
darba veikšanai veltīto laiku un tā ietvaros pilnveidotām prasmēm. Jaunietis iegūto apliecinājumu var izmantot 
pievienot  nostrādāto laiku savam CV kā apliecinājumu savām sociālajām un profesionālajām spējām. 

16. Apliecinājumu pēc vienotas formas (skatīt pielikumu Nr.2.) sagatavo BD organizētājs. 
17. Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild katrs brīvprātīgā darba organizētājs, pie kura jaunietis ir veicis 

brīvprātīgo darbu.  



18. Apliecinājums tiek sagatavots datorsalikumā, latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts 
brīvprātīgajam, bet otrs – glabāts brīvprātīgā darba koordinatora lietvedībā ne mazāk par 2 gadiem.  
19. Jaunieši, kuri līdz 2017. gada 1.novembrim Brīvprātīgajā darbā strādājuši un iesnieguši brīvprātīgā darba 
grāmatiņas koordinatorei, iegūst Alsungas novada domes apstiprinātu apliecinājumu par brīvprātīgā darba veikšanu. 
2017. gada novembra svinīgā pasākumā trīs jaunieši, kuri nostrādājuši visvairāk brīvprātīgā darba stundas saņem 
apbalvojumu „Gada Brīvprātīgais Alsungā 2017”. 

 
 
 
Priekšsēdētājs ________________________________ A.Sokolovskis   



Pielikums Nr.1 
2016. gada 20. oktobra apstiprinātajam  

Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas 
nolikumam  Alsungas novada domē 

Vienošanās nr.__   /2016 
par brīvprātīgā darba veikšanu Alsungas novadā  

Alsungā,             

      2016.gada____.________________ 

  Alsungas novada dome  Attīstības nodaļa,  reģistrācijas Nr. 90000036596, Pils iela 1, Alsunga, , tās 

priekššēdētāja Aivara Sokolovska personā, kurš darbojas uz likuma “Par pašvaldībām “ un Alsungas novada domes 

Nolikuma pamata no vienas puses puses un brīvprātīgā/ais __________________________, personas kods 

___________________ (turpmāk tekstā BRĪVPRĀTĪGAIS) no otras puses, saskaņā ar Alsungas novada jauniešu 

Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas nolikumu un Brīvprātīgā darba likumu, tiek noslēgta sekojoša 

Vienošanās: 

1. Vispārēji noteikumi: 

1.1. BRĪVPRĀTĪGAIS brīvprātīgā darbu veic bez atlīdzības, nestājoties ar Domi darba tiesiskajās attiecībās.  
1.2. Brīvprātīgais darbs nedrīkst traucēt vai ietekmēt BRĪVPRĀTĪGĀ skolas vai darba apmeklējumu. 
1.3. Jaunietim vecumā no 13 – 18 gadiem nepieciešama rakstiska vecāku atļauja brīvprātīgā darba veikšanai. 

 
2. Brīvprātīgā tiesības un pienākumi: 

2.1. BRĪVPRĀTĪGĀ pienākumi: 
2.1.1.  apzinīgi un godprātīgi pildīt brīvprātīgo darbu organizētāja noteiktā kārtībā un termiņā; 
2.1.2. veicot brīvprātīgā darbu, darboties saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
ievērot brīvprātīgā darba organizētāja rīkojumus, uzdevumus un darba vietas iekšējos normatīvos aktus, darba 
aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības; 
2.1.3. saudzīgi izturēties pret brīvprātīgā darba organizētāja mantu; 
2.1.4. veicināt savstarpējas cieņas un principialitātes atmosfēru, ievērot ētikas normas un izvēlēties brīvprātīgā 
darba veikšanai piemērotu apģērbu; 
 
2.2. BRĪVPRĀTĪGĀ tiesības:  
2.2.1. Izvēlēties veicamo brīvprātīgo darbu un brīvprātīgā darba devēju, izmantojot Alsungas novada domes 
Attīstības nodaļā pieejamo informāciju par  brīvprātīgā darba veikšanas iespējām; 
2.2.2.  saņemt no brīvprātīgā darba organizētāja pilnīgu informāciju, kas nepieciešama brīvprātīgā darba izpildei; 
2.2.3. saņemt no Alsungas novada domes  rakstveida Apliecinājumu par brīvprātīgā darbā pavadīto laiku un 
apgūtajām prasmēm, ja brīvprātīgais ir iesniedzis Alsungas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatorei  
aizpildītu brīvprātīgā darba grāmatiņu līdz 2017. gada 30.oktobrim; 
2.2.4. Brīvprātīgā darbu veikt drošos un veselībai nekaitīgos apstākļos. 
 

3. Alsungas novada domes  tiesības un pienākumi: 

3.1. Alsungas novada domes pienākumi: 
3.1.1.  nozīmēt par Jauniešu brīvprātīgā darba koordinatoru Alsungas novada domes Attīstības nodaļas projektu 
koordinatori Laumu Migoviču. 
3.1.2.  apzināt un atjaunot informāciju par brīvprātīgā darba vietām ; 
3.1.3.  iepazīstināt BRĪVPRĀTĪGO ar informāciju par brīvprātīgā darba vietām; 
3.1.4. iepazīstināt BRĪVPRĀTĪGO ar darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasībām, kā arī 
informēt par nepieciešamību iepazīties ar brīvprātīgā darba vietas noteikumiem. 
3.1.5. Izsniegt rakstveida Apliecinājumu par brīvprātīgā darbā pavadīto laiku, ja brīvprātīgais ir iesniedzis 
Attīstības nodaļas projektu koordinatorei aizpildītu brīvprātīgā darba grāmatiņu līdz 2017. gada 1.novembrim. 
3.2. Alsungas novada domes tiesības: 



3.2.1.  pārbaudīt, vai BRĪVPRĀTĪGĀ sniegtā informācija par veikto brīvprātīgo darbu, kas ierakstīts brīvprātīgā darba 
grāmatiņā, ir patiesa. 
 

4. Vienošanās termiņš 

4.1.  Vienošanās stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un tiek noslēgta uz laiku līdz 2017.gada 1.novembrim. 
4.2.  Ja BRĪVPRĀTĪGAIS vairs nevēlas turpināt veikt brīvprātīgo darbu, viņam ir tiesības izbeigt Vienošanos, brīdinot 
rakstiski par to Alsungas novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatori. 
 

5. Citi noteikumi 

5.1. Vienošanās noslēgta pēc pušu vienošanās, izsakot brīvu gribu, bez maldus, viltus vai spaidiem un vienošanās 
nosacījumus var grozīt tikai abām pusēm par to mutiski vai rakstiski vienojoties. 
 
5.2. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas Alsungas novada domes 
Attīstības nodaļā, otrs - pie Brīvprātīgā. 
 

PUSES: 

Alsungas novada dome    Brīvprātīgais 

Reģ.Nr.90000036596           

Pils iela 1, Alsunga     Personas kods:     

Alsungas novads, LV-3306    Adrese:     

                               

                  Tālrunis:     

                                           A. Sokolovskis                 Paraksts:          

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.2 
2016. gada 20. oktobra apstiprinātajai  

Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas 
nolikumam  Alsungas novada domē 

 
 

 

ALSUNGAS NOVADA DOMES 

BRĪVPRĀTĪGAIS JAUNIETIS 

APLIECINĀJUMS 

___________________________ 

Vārds, Uzvārds 

personas kods ________________________________ 

No 201_. gada __. ______________ līdz 201_. gada _._______________ 

Veica brīvprātīgo darbu 
(kopā nostrādātas___ stundas) 

 Veicot brīvprātīgo darbu, jauniete/is ir guvusi/is pieredzi, prasmes un iemaņas sekojošās 
jomās: 

 Jauniešu projekti (idejas, izstrāde, realizācija, atskaišu sagatavošana) 

 Pasākumu plānošana, organizēšana, vadīšana (sports, kultūra, izklaide, aktīvā atpūta) 

 Jauniešu apmācību un semināru organizēšana un vadīšana 

 Komunikācija un sadarbība ar nozaru speciālistiem 

 Komandas darbs un līderība 

 Darbs ar medijiem, darbs sociālajos tīklos 

 Laika plānošana 

 Darba organizēšana un vadīšana 

 Aptauju veidošana, datu apkopošana un analīze 

 Dekoratīvā noformēšana (telpas, diplomi, afišas, ielūgumi u.tml.) 

 Prezentācijas, ielu akcijas, intervijas 
 

Priekšsēdētājs: __________________________________________________A. Sokolovskis 

Jauniešu brīvprātīgā darba koordinatore:_______________________________ L. Migoviča 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums Nr.3 
2016. gada 20. oktobra apstiprinātajam  

Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas 
nolikumam  Alsungas novada domē 

 

Brīvprātīgā darba nostrādātu stundu reģistrācijas lapa (grāmatiņa) 

Brīvprātīgā Vārds, Uzvārds: 

Brīvprātīgā tel. nr. , e-pasts: 

Datums Veicamie pienākumi Nostrādāto 

h skaits 

Veikšanas vieta Atbildīgās 

personas paraksts, 

atšifrējums 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 



Pielikums Nr.4 
2016. gada 20. oktobra  apstiprinātajam  

Alsungas novada jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas 
nolikumam  Alsungas novada domē 

 

 

 Alsungas novada domei 

_________________________ 

(Vecāku vārds uzvārds) 

___________________________ 

(tālr.nr., e-pasts) 

Iesniegums 

Lūdzu pieņemt manu meitu/dēlu ______________________________ (Vārds, Uzvārds), dzīvojošu 

______________________________ (adrese), Alsungas  novada domē par Brīvprātīgā darba veicēju. 

Atļauju savam bērnam brīvprātīgi darīt tādus darbus, kas nekaitētu viņa fiziskajai vai psihiskajai veselībai un 

neapdraudētu apkārtējos cilvēkus un, atbilstoši vadlīnijām, veikt stundu uzskaiti. 

   

 

_________________(datums)    _______________________(paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.# 
Saistošie noteikumi Nr.5/2016. “Grozījumi  Alsungas novada domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos  
Nr.2/2016 ”Alsungas novada pašvaldības 2016.gada budžets” 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 
 
   Iepazīstoties ar A.Mundiciemas pašvaldības budžeta grozījumu projektu par pašvaldības budžeta 9 mēnešu izpildi, 
kā arī novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. un 20.10.2016.sēdes atzinumiem, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par”A.Sokolovskis,E.Zvejnieks.,E.Godbergs,  J.Gulbis,D.Martinova,I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Saistošo noteikumu projektu Nr.5/2016. “Grozījumi  Alsungas novada domes 28.01.2016. 
saistošajos noteikumos Nr.2/2016”Alsungas novada pašvaldības 2016.gada budžets”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                          
 

ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novads LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA  KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

 

APSTIPRINĀTI: 
ar Alsungas novada domes  

28.01.2016. sēdes protokollēmumu Nr.1#24 
 

GROZĪTI: 
ar Alsungas novada domes  

20.10.2016. sēdes protokollēmumu Nr.12#12 
 

 

Saistošie noteikumi  

Alsungā 

 
2016.gada 20.oktobrī                                                                                                                                Nr.5/2016            

 
 

Par grozījumiem   
Alsungas novada domes 28.01.2016. saistošajos noteikumos 

  Nr.2/2016 ”Alsungas novada pašvaldības 2016.gada budžets” 
 
 
 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

 

 
2016.GADA PAMATBUDŽETA TĀME Nr. 2. 

 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums 

Gada plāns ar 

izmaiņām   

Euro 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 434 710 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 753 930 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 638 689 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes 

nodokļa  
638 689 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 638 689 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 638 689 

1.1.1.1. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada 

nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikums 
4 630 

mailto:dome@alsunga.lv


1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata gadā 

ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
634 059 

1.4 Īpašuma nodokļi 115 241 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 115 241 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 115 241 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 102 740 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
82 240 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu 

parādi 
20 500 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 501 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada 

maksājumi 
10 100 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par 

iepriekšējiem gadiem 
2 401 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 12 809 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 630 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 480 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu 

bāriņtiesās 
292 

9.4.5.0. 

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta 

reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 

civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 

56 

9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 132 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  150 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 

un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
54 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 49 

9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 47 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 6 541 

10.1.0.0. Naudas sodi 6 541 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 6 541 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 20 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 20 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 20 

12.3.9.9. 
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā 
20 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 

un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
5 618 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1 150 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 3 185 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3 185 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 
1 283 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 114 056 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 
84 802 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 010 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 010 



21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
218 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem 
218 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 13 373 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 7 808 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1 800 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 3 765 

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 66 201 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 5 700 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 58 909 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 592 

21.4.0.0. 
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
29 254 

21.4.2.0. Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 27 454 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie 

ieņēmumi 
27 454 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1 800 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1 800 

5.0 Transferti 553 915 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 519 915 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 519 915 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 

mērķim 
249 662 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

7 176 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 
250 277 

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 12 800 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 34 000 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 34 000 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 523 194 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 523 194 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 350 359 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 53 210 

04.000 Ekonomiskā darbība 65 803 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 238 505 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 148 715 

09.000 Izglītība 596 464 

10.000 Sociālā aizsardzība 70 138 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 523 194 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 455 659 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 339 773 

1000 Atlīdzība 878 220 

1100 Atalgojums 708 607 

1110 Mēnešalga 672 815 

1111 Deputātu mēnešalga 3 427 



1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 669 388 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 30 038 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata 
5 754 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
169 613 

2000 Preces un pakalpojumi 461 553 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 2 446 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
2 224 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
222 

2200 Pakalpojumi 299 111 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 7 876 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 93 876 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 
39 578 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
92 257 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 6 530 

2260 Īre un noma 6 745 

2270 Citi pakalpojumi 51 449 

2280 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 800 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
148 861 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 32 306 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 53 784 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 

ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 

uzturēšana 

350 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 22 591 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 

uzturēšana 
36 823 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 3 007 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 2 264 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
8 871 

1.2. Procentu izdevumi 150 

4000 Procentu izdevumi 150 

4300 Pārējie procentu maksājumi 150 

4310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 150 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
150 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 62 447 

3000 Subsīdijas un dotācijas 10 000 

3200 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 
10 000 

3260 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija komersantiem, 

biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 
10 000 

3263 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem 
10 000 



6000 Sociālie pabalsti 52 447 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 27 144 

6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 5 807 

6242 Bezdarbnieka stipendija 5 807 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 16 337 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
1 000 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 000 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 

natūrā un kompensācijas 
25 303 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 

starptautiskā sadarbība 
53 289 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 53 289 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 53 289 

7210 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām 
49 289 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie transferti starp 

pašvaldības budžeta veidiem 
4 000 

7221 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu 

transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
4 000 

2.0. Kapitālie izdevumi 67 535 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 67 535 

5000 Pamatkapitāla veidošana 67 535 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -88 484 

IV. Finansēšana 88 484 

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 127 852 

  Naudas līdzekļi 302 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 302 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 0 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 127 550 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 135 642 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 8 092 

  Aizņēmumi -39 368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alsungas novada dome 
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SPECIĀLĀ BUDŽETA TĀME Nr. 2.  

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums 

Gada plāns ar 

izmaiņām  

Euro 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 72 478 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 1 972 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 1 972 

1.9 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 1 972 

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 1 972 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 1 972 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 
1 972 

5.0 Transferti 70 506 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 66 506 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 66 506 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 66 506 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 4 000 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības 

budžeta veidiem 
4 000 

II. KOPĀ IZDEVUMI 77 145 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 77 145 

04.000 Ekonomiskā darbība 66 575 

05.000 Vides aizsardzība 10 570 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 77 145 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 73 515 

1.1. Kārtējie izdevumi 69 515 

1000 Atlīdzība 16 815 

1100 Atalgojums 13 495 

1110 Mēnešalga 12 495 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 12 495 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības 

regulējošu dokumentu pamata 
1 000 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
3 320 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
3 210 

1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 110 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem 

aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 

110 

2000 Preces un pakalpojumi 52 700 

2200 Pakalpojumi 34 300 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 13 240 



2223 Izdevumi par elektroenerģiju 0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 
2 190 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 0 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 
9 220 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 0 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 0 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana 
0 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 

2260 Īre un noma 800 

2261 Ēku, telpu īre un noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 8 500 

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 0 

2280 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 350 

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda apkalpošanu 0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
16 300 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1 000 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 12 300 

2322 Degviela 0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3 000 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 2 100 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0 

2515 Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa maksājumi 0 

1.2. Procentu izdevumi 4 000 

4000 Procentu izdevumi 4 000 

4300 Pārējie procentu maksājumi 4 000 

4310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4 000 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei, 

izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
4 000 

2.0. Kapitālie izdevumi 3 630 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 3 630 

5000 Pamatkapitāla veidošana 3 630 

5200 Pamatlīdzekļi 0 

5210 Zeme, ēkas un būves 0 

5213 Transporta būves 0 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -4 667 

IV. Finansēšana 4 667 

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 6 182 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 6 182 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 28 534 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 22 352 

  Aizņēmumi -1 515 
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ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETA TĀME Nr. II 

 

 
  

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums 

Tāme ar 

izmaiņām  

Euro 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 2 000 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 2 000 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2 000 

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 500 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 500 

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 1 500 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 1 500 

II. KOPĀ IZDEVUMI 3 757 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3 757 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 572 

04.000 Ekonomiskā darbība 3 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 300 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 882 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 3 757 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 3 457 

1.1. Kārtējie izdevumi 3 457 

2000 Preces un pakalpojumi 3 457 

2200 Pakalpojumi 1 997 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 
650 

2270 Citi pakalpojumi 1 347 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 460 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 160 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 300 

2.0. Kapitālie izdevumi 300 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 300 

5000 Pamatkapitāla veidošana 300 

5200 Pamatlīdzekļi 300 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 0 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 1 867 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 110 

 

Priekšsēdētājs            _____________________________-       A.Sokolovskis 

             



 
13.# 
Par mērķdotācijas pieprasījumu ūdenssaimniecības sakārtošanai 

A.Sokolovskis 
 
    Saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja A.Sokolovska informāciju par nepieciešamību veikt mērķdotācijas 
pieprasījumu ūdenssaimniecības sakārtošanai un, pamatojoties uz  novada domes apvienoto komiteju  13.10.2016. 
sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 

“Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks.,E.Godbergs,J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika,Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 
 

1. Attīstības nodaļai nosūtīt vēstuli 20 000 euro mērķdotācijas pieprasījumu “Ūdenssaimniecības sakārtošana 
Almāles ciemā, Alsungā”. Pašvaldības  finansējums (atsevišķi no prasītās summas) 5000 euro  Finanšu 
nodaļai iekļaujams un rezervējams 2017.gada budzētā. 

 
 

 
14.# 
Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu novada domes priekšsēdētājam A. Sokolovskim 

A.Sokolovskis 
 
          Saskaņā ar novada domes priekšsēdētāja A.Sokolovska iesniegumu 18.10.2016. par ikgadējā atvaļinājuma 
piešķiršanu un, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, un 16.06.2016. “ALSUNGAS NOVADA 
DOMES (PAŠVALDĪBAS) DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU  NOLIKUMS” 3.sadaļas 3.6 punktu 
Domes priekšsēdētājam, atbilstoši DL, dome piešķir un apmaksā ikgadējo atvaļinājumu četras kalendāra nedēļas, 
pieņemot attiecīgu lēmumu, kā arī novada domes apvienoto komiteju  20.10.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm: 
“Par” E.Zvejnieks, E.Godbergs,J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika,Z.Vanaga; 
“Pretī”nav; 
“Atturas”nav; 
Balsošanā nepiedalās: A.Sokolovskis, 
Dome nolemj: 
 

1.   Novada domes priekšsēdētājam Aivaram Sokolovskim  piešķirt  ikgadējo atvaļinājumu no 24.10.2016.līdz 
06.11.2016.  

2. Pienākumu izpildi  no 24.10.2016. līdz 6.11.2016.  veikt novada domes priekšsēdētāja vietniekam Edgaram 
Zvejniekam. Mēnešalga (par nostrādāto laiku) aprēķināma-balstoties uz apstiprināto novada domes  
Administrācijas personālsastāva sarakstu  2016.gadam . 

 
15.# 
Par labāko darba darītāju izvirzīšanu 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema,V.Zingberga 
 

Saskaņā ar  Alsungas novada domes 22.09.2016. protokollēmumu 10#15 “Par labāko darbu darītāju godināšanu” 
pašvaldība aicinājusi izvirzīt fiziskas un juridiskas personas godināšanai ar zemāk nominētajiem apbalvojumiem. 

 

Pašvaldības Nolikums nosaka kārtību,   

kādā tiek iedibināti un piešķirti  

Alsungas novada domes apbalvojumi 



Dome iedibinājusi šādus apbalvojumus : 

1. Alsungas novada domes Atzinības raksts, gadā 5 personām/katrai  45,00 euro; 

2. Alsungas novada domes Goda raksts, gadā 2 personām/katrai 70,00 euro; 

3. Alsungas novada Goda novadnieks, 1 persona 350,00 euro (naudā  piemiņas zīme); 

       4. Alsungas novada domes PATEICĪBAS raksts, (balvu fonds, ko pasniedz- izmaksājot   naudu vai 

dāvanu karti). 

 

Domes apbalvojums  Alsungas novada domes Atzinības raksts 

tiek dibināts, lai izteiktu novada pašvaldības atzinību fiziskām un juridiskām personām, 

par aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu novada labā. 

 

Domes apbalvojums Alsungas novada domes Goda raksts 

tiek dibināts, lai izteiktu novada pašvaldības pateicību 

par sasniegumiem dažādās nozarēs un par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, veicinot pozitīva tēla 

veidošanu Latvijas Republikā, Baltijā, Eiropā, pasaulē. 

 

Domes apbalvojums Alsungas novada domes Pateicības raksts 

tiek dibināts, lai  novērtētu  un izteiktu pateicību 

 personu gūto izcilo sasniegumu novērtēšanai,  

veicinot pozitīvā tēla atpazīstamību Alsungā, Latvijas Republikā. 

 

Domes apbalvojums Alsungas novada Goda novadnieks 

ir augstākais Domes apbalvojums, kas tiek dibināts, 

lai iemūžinātu fiziskas personas vārdu novada vēsturē un tiek piešķirts par sevišķiem nopelniem Alsungas novada 

labā. 

Nopelni var izpausties pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. 

 

 

 
Atklāti balsojot ar  deputātu balsīm: 
“Par”A.Sokolovskis, E.Zvejnieks.,E.Godbergs, J.Gulbis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav; 
“Atturas” nav; 
Dome nolemj: 

 

1. Izvirzīt apbalvošanai 17.novembra pasākumā: 

 
1.1.pasniedzot katram Goda rakstu (70,00 euro): 

 [..] 

 [..] 

1.2.pasniedzot katram Atzinības rakstu (45,00 euro): 

 [..] 

 [..] 

 [..] 

 [..] 

 [..]  

 
1.3. pasniedzot nominētai personai un daidļārznieku grupai Pateicības rakstu (30,00 euro): 

 [..] 

 [..] 

 [..] 

 [..] 



 [..] 

 [..] 

 Alsungas daiļdārznieku grupai 
 

1.4. apsveicot   GODA NOVADNIEKU  (350,00 euro (ieturot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un atņemot  
piemiņas zīmes izgatavošanas izmaksas) 

 
[..] 

_____________________________________________________________________________ 
 
Pasākumā papildus ar Pateicības rakstiem (30.00 euro) godinās mazo projektu konkursa "Mēs-Alsungai! 2016" 
realizētājus: 

1. [..] 
2. [..] 
3. [..] 
4. [..] 

 

 

Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 7.11.2016. 

Sēdi protokolēja kancelejas vadītāja V.Zingberga   24.10.2016. 


