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Darba kārtībā: 
 

1. Ēdināšanas  pakalpojumi Alsungas  vidusskolā un Pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis”. 
2. Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti”” iesniegums par termiņu telpu nomai. 
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu V.Kokalim. 
4. Par nekustamā  īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu J.Kokalim. 
5. Par adreses precizēšanu. 
 

 
Novada domes priekšsēdētājs A. Sokolovskis: kam ir papildinājumi? Kas ir par šādu darba kārtību: 
Deputāti  vienbalsīgi ar 6 balsīm “par” nolemj apstiprināt darba kārtību ar 5 punktiem. 
 
 
             Novada domes sēdi sāk pēc novada domes apvienoto komiteju sēdes  plkst. 16.30  un beidz plkst.17.00 

Sēdē ieradušies deputāti: A. Sokolovskis, E. Zvejnieks,J. Gulbis, E. Goldbergs D. Martinova, A. Kaminskis. 
Sēdē nav ieradušies deputāti:  G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga. 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema,  
Alsungas novada domes iestāžu un struktūrvienību vadītājas/i: L.Baumane, A.Lipsne 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A. Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V. Zingberga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.# 

Ēdināšanas  pakalpojumi Alsungas  vidusskolā un Pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis” 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs, A.Mundiciema, L.Baumane, A.Lipsne 
 
 

         Pamatojoties uz LR Valsts kontroles revīzijas  atzinumu, ka,  sniedzot ēdināšanas pakalpojumus ar izglītības 
procesu nesaistītām personām Alsungas vidusskolā laikā, kad tos tirgū sniedza komersants, tiek kropļota tirgus 
konkurence  (gūti ieņēmumi 1281 euro apmērā), kā arī norādījumu, ka pakalpojumi sniegti par pazeminātām 
pakalpojumu maksām, kā rezultātā pašvaldība atsevišķu pakalpojumu saņēmējiem nodrošina īpašas priekšrocības 
(darbinieki guvuši labumu, kas jāapliek ar nodokļiem) un pašvaldība negūst visus tai pienākošos ieņēmumus,  un 
Alsungas novada domes 2016.gada 25.augusta domes sēdes lēmumu Nr. 9, 9.punktu,  
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” nav, 
“Pretī” E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, 
 “Atturas” A.Sokolovskis, 
Dome nolemj: 

1. Pārtraukt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu “Pārējām personām” ar 2017.gada 3.aprīli 
Lēmums  netiek pieņemts 
 
Atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, 
 “Atturas” nav, 
 Pretī” nav, 
Dome nolemj: 
 

2. Turpināt ēdināšanas pakalpojumus, vienlaicīgi veicot Aptauju. Pēc 1. maija pārskatīt! 
3. Ar 2017.gada 3.aprīli noteikt izglītības iestāžu darbiniekiem maksu par pusdienām Euro 1.71, pamatojoties uz 

2016.gada 25.augustā apstiprināto cenrādi pēc aprēķinātās pašizmaksas. Valsts atzītu izglītības iestāžu 
pakalpojumus izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un 
preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes, ar Pievienotās vērtības nodokli (PVN) neapliek. 

4. Domes Finanšu nodaļai līdz 2017.gada 1.augustam aprēķināt izglītības iestāžu sniegto ēdināšanas 
pakalpojumu pašizmaksu un iesniegt apstiprināšanai augusta domes sēdē. 

5.  Alsungas vidusskolas direktorei un PII “Miķelītis” vadītājai organizēt elektrības un ūdens skaitītāju 
uzstādīšanu ēdināšanas blokiem līdz 2017.gada 30.aprīlim, lai nodrošinātu patēriņa uzskaiti ēdināšanas 
izdevumu aprēķināšanai. 

6. Izdevumus skaitītāju uzstādīšanai segt no domes rezerves fonda pēc pakalpojumu sniedzēju izrakstītajiem 
rēķiniem. 

7.  Sākot ar šā gada 1.maiju izglītības iestādēm veikt elektrības un ūdens izlietojuma uzskaiti ēdināšanas blokos 
un datus iesniegt Alsungas novada domes Finanšu nodaļā katra mēneša pēdējā dienā (pa datumiem) 

 
 

2.# 
Par biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti” iesniegumu telpu iznomāšanai 

A.Sokolovskis, D.Martinova, A.Mundiciema 

 
Saskaņā ar: 

• Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti” iesniegumu 2.03.2017. par papildus telpu iznomāšanu; 
• Alsungas novada domes 23.03.2017. sēdes protokollēmumu Nr.4#7 ”Par iesniegumu papildus telpu 

iznomāšanai biedrībai “Etniskās kultūras centrs “Suiti””; 
• Biedrības “Etniskās kultūras centrs “Suiti” iesniegumu 23.03.2017. par termiņu telpu nomai  Skolas ielā 11A, 

Alsungā, 



atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis,  
“Pretī”,nav 
“Atturas”nav 
Dome nolemj: 
 

1. Slēgt līgumu uz 10 gadiem ar biedrību “Etniskais kultūras centrs “Suiti”” par telpu iznomāšanu  Skolas ielā 11A 
(pamatojoties uz inventarizācijas plānā norādīto)  Nr. 3 (26,2 kvm) un Nr.4 (2,7 kvm) un Nr.5 (1,8 kvm) .   

2. Apstiprināt maksu 1,42 euro/mēnesī par katru no telpām Nr.3,4,5 nomu.  

 

3.# 
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās 
daļas 1.punktu,  un 

(11) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā, kā arī 1.4 daļā minēto iesniegumu, izvērtē 
nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus: 

1) vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo 
maksājumu samaksas termiņus; 
2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas 
termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību; 
3) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un 
informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus; 
4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 
5) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi. 

Atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par”A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis,  
“Pretī”,nav 
“Atturas” nav 
Dome nolemj: 

1. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu pagarināt  nodokļa samaksas 
termiņu: 

1.1. Valentīnam Kokalim (personas kods 170256-11678) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par zemi 
un ēkām par īpašumiem ‘’Reģi’’, Pauri’’, ‘Dravenieki’’,‘’Ezernieki’’, ‘’Dzērves’’, ‘’Jaunaļas’’, ‘’Jaunjēļi’’, ‘’Vizuļi’’:  

2017. gada 1.ceturkšņa maksājumus EUR430.27 no 2017.gada 31.marta līdz 2017.gada 15.novembri par 
īpašumiem Alsungas novadā, (pamats – Valentīna Kokaļa 2017.gada 28.marta iesniegums). 

2017. gada 2.ceturkšņa maksājumus EUR434.44 no 2017.gada 15.maija līdz 2015.gada 15.novembri par 
īpašumiem Alsungas novadā, (pamats – Valentīna Kokaļa 2017.gada 28.marta iesniegums). 

2017. gada 3.ceturkšņa maksājumus 434.39no 2017.gada 15.augusta līdz 2017.gada 15.novembri par 
īpašumiem Alsungas novadā, (pamats – Valentīna Kokaļa 2017.gada 28.marta iesniegums). 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa 
pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos, tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā 
no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, 
pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai 



samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā 
kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa 
maksājumi veicami, maksājot proporcionāli  pamatparādu un nokavējuma naudu. 

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12. daļu, ja nodokļa maksātājs 
neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir 
tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu. 

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu 
samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā 
un nodokļu likumos noteiktajos termiņos. 

6. Jā šī vienošanās netiek pildīta noteiktajos termiņos un apmērā lēmums var tikt atcelts. 
Likuma ‘’ Par nodokļiem un nodevām’’ 24.panta (11) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 

3.punktā, kā arī 1.4 daļā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā 
šādus faktorus: 

2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas 
termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību; 

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Liepājā), iesniedzot pieteikumu. 

 
4.# 
Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu 
A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 5.punktu un 24.panta pirmās 
daļas 1.punktu,  un 

(11) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 3.punktā, kā arī 1.4 daļā minēto iesniegumu, izvērtē 
nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus: 

1) vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo 
maksājumu samaksas termiņus; 
2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas 
termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību; 
3) vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un 
informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus; 
4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 
5) vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi. 

Atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis,  
“Pretī”,nav 
“Atturas”nav 
Dome nolemj: 

1. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu pagarināt nodokļa samaksas 
termiņu: 

1.1. Jānim Kokalim (personas kods 271187-11765) nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu par zemi un 
ēkām par īpašumiem ‘’Ezernieki’’, Almale 6-2’’, ‘’Almales kalte’’, ‘’Buras’’, ‘’Dižpriedes’’, ‘’Dižpūri’’, ’’, 
‘’Dzērves’’, ‘’Jaunaļas’’, ‘Jaunbierandi’’, ‘’Jaunjēļi’’’ Jaunlamenieki’’, ‘’Jaunmežrozītes’’ , ‘’Jaunpūri’’, 



‘’Jaunsprīstiķi’’, ‘’Jaunviļņi’’, ‘’Jāņozoli’’, ‘’Kalves’’, ‘’Ķirši’’, Mazstrīķi’’ ,’’Mežgravas’’, ’’,’’Pļavkalni’’, ‘’Tiemene’’, 
‘’Vizuļi’’ Pārstrādes cehs’’:  

2017. gada 1.ceturkšņa maksājumus EUR1458.28 no 2017.gada 31.marta līdz 2017.gada 15.novembri par 
īpašumiem Alsungas novadā, (pamats – Jāņa Kokaļa  2017.gada 28. marta iesniegums). 

2017. gada 2.ceturkšņa maksājumus EUR1457.99 no 2017.gada 15.maija līdz 2017gada 15.novembrim par 
īpašumiem Alsungas novadā , (pamats – Jāņa Kokaļa  2017.gada 28. marta iesniegums). 

2017. gada 3.ceturkšņa maksājumus EUR1457.88no 2017.gada 15.augusta līdz 2017.gada 15.novembrim 
par īpašumiem Alsungas novadā , (pamats – Jāņa Kokaļa  2017.gada 28. marta iesniegums). 

2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta septīto daļu, termiņa 
pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos, tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā 
no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja, 
pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai 
samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā 
kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. 

3. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta sesto daļu, nokavēto nodokļa 
maksājumi veicami, maksājot proporcionāli  pamatparādu un nokavējuma naudu. 

4. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 12. daļu, ja nodokļa maksātājs 
neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir 
tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu. 

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta astoto daļu, nokavēto nodokļu 
samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā 
un nodokļu likumos noteiktajos termiņos. 

6. Jā šī vienošanās netiek pildīta noteiktajos termiņos un apmērā lēmums var tikt atcelts. 

Likuma ‘’ Par nodokļiem un nodevām’’ 24.panta (11) Nodokļu administrācija, izskatot šā panta pirmās daļas 1. un 

3.punktā, kā arī 1.4 daļā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā 

šādus faktorus: 

2) vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas 

termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību; 

4) vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju; 

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Liepājā), iesniedzot pieteikumu. 

 
5.# 
Par adreses precizēšanu 
A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

           
• L.Treimanes iesniegumu pašvaldībā par adreses precizēšanu Skolas ielā 6, 
• Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto daļu un MK 

08.12.2015 noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 29.punkta 2.1.apakšpunktu,   
atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis,  
“Pretī”,nav 
 “Atturas”nav 



Dome nolemj: 

1. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 62420080376001008 piešķirt adresi Skolas iela 6 - 3A, Alsunga, 
Alsungas nov., LV-3306 

 
Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis  
Kancelejas vadītāja V.Zingberga      
 

 


