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

kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

                                                                                                                 

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 

2017.gada  20.oktobrī                                                                                                                           

Nr.18           

 

Darba kārtībā: 

1. Par konkursa “Jaunie Alsungas gardumi” organizēšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala  atdalīšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu. 

4. Par ielu tirdzniecības kārtības noteikumiem Alsungas novadā.  

5. Par Alsungas novada pašvaldības nodevām.  

6. Par dalību komitejās Latvijas Pašvaldību savienībā. 

7. Par grozījumiem 2017.gada 28.jūnija Alsungas novada domes  sēdes lēmumā Nr. 12#1. 

8. Sadarbības  grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam. 

9. Grozījumi Alsungas novada domes 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 

Alsungas  novada domes  budžetu 2017.gadam”. 

10. Zemes lietošanas mērķa maiņa. 

11. Par precizējumiem 21.09.2017. saistošajos noteikumos Nr.10/2017. 

12. Par piemaksu Alsungas Mūzikas skolas direktorei par papildus pienākumu veikšanu. 

13. Par pašdarbības pulciņiem Alsungas kultūras namā. 

14. Noteikumi “Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11. un 12.klases 

skolēniem”. 

15. Par pretententu apstiprināšanu  Domes apbalvojumiem. 

 

Priekšsēdētāja D.Kalniņa: Kas par šādu darba kārtību? 

Deputāti vienbasīgi nolemj:  darba kārtībā izskatīšanai apstiprināt 15 jautājumus. 

Novada domes sēdi sāk plkst. 14.00 un beidz plkst.16.00
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga. 

Sēdē nav ieradies deputāts: Ainars Macpans. 

Sēdē piedalās: izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, 

nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane, Sociālā dienesta vadītāja Maira Baumane. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē novada domes kancelejas vadītāja Valda Zingberga. 
 

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


1.# 

Par konkursa “Jaunie Alsungas gardumi” organizēšanu 

D.Kalniņa 

Pamatojums: 

 Saskaņā ar Likuma "Par pašvaldībām" 15. pantu, 

 Ņemot vērā, ka Alsungas novads ir populārs tūrisma galamērķis un liela daļa iedzīvotāju 

gūst ienākumus, apkalpojot tūristus, tai skaitā, pārdodot tradicionālos pārtikas 

izstrādājumus, nepieciešams rast jaunas idejas, kā piesaistīt tūristus. 

 Lai sekmētu ar pārtikas ražošanu saistītas uzņēmējdarbības attīstību un veicinātu tūrisma 

un ar to saistītās uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novadā, pašvaldībai nepieciešams ne 

tikai informēt iedzīvotājus par iespējām, bet arī palīdzēt rast idejas jauniem produktiem, 

sekmēt sadarbību uzņēmēju starpā, meklējot produktu noieta tirgus, kā arī sniedzot 

informatīvo atbalstu, reklamējot produktu. 

              Nolikums apspriests ar iedzīvotājiem 18.09.2017. plkst. 16:00 Alsungas Kultūras namā. 

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

  

1. Organizēt konkursu “Jaunie Alsungas gardumi”. 

2. Apstiprināt konkursa “Jaunie Alsungas gardumi” nolikumu . 

3. Piešķirt konkursam nepieciešamo finansējumu 200 euro apmērā (140 euro balvām, 60 euro 

diplomiem un citiem ar konkursa organizēšanu saistītiem izdevumiem) no brīvprātīgajām 

iniciatīvām paredzētajiem līdzekļiem. 

4. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

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 

APSTIPRINĀTS 
ar Allsungas novada domes 

2017.gada 20. oktobra 

protokollēmumu Nr.18#1  

 

KONKURSA  

„JAUNIE ALSUNGAS GARDUMI” 

Nolikums 

 

I. Mērķis 

1. Radīt jaunu produktu, kas ir unikāls Latvijā un pasaulē, lai sekmētu ar pārtikas ražošanu 

saistītas uzņēmējdarbības attīstību un veicinātu tūrisma un ar to saistītās uzņēmējdarbības 

attīstību Alsungas novadā. 

 

II. Laiks un vieta 

2. Konkurss notiks 2017. gada 1. decembrī plkst. 18:00 Alsungas Kultūras namā. 

 

III. Organizatori 

3. Alsungas novada dome sadarbībā ar Alsungas novada attīstības biedrību un Suitu amatnieku 

biedrību. 

 

IV. Dalībnieki 

4. Jebkurš cilvēks, kuram patīk gatavot ēdienus, dzērienus un eksperimentēt virtuvē. 

 

V. Konkursa noteikumi 

5. Dalībniekam jāizdomā recepte, kas ir unikāla, un patstāvīgi jāsagatavo ēdiens vai dzēriens 

(turpmāk – produkts). 

6. Ierodoties uz konkursu, līdzi jāņem: 

6.1. recepte (2 eksemplāri), kurā norādītas izmantotās sastāvdaļas, to daudzums un detalizēts 

gatavošanas procesa apraksts, 

6.2. vismaz viens produkta paraugs apskatei, 

6.3. produkta paraugi, kas sagatavoti degustēšanai žūrijai (5 mazi gabaliņi/paraudziņi), 

6.4. produkta paraugi, kas sagatavoti degustēšanai skatītājiem (vismaz 50 mazi 

gabaliņi/paraudziņi). 

7. Produktam un paraugiem degustēšanai jābūt veselībai drošiem. 
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8. Konkursa laikā dalībnieki neatradīsies pie sava produkta, bet piedalīsies degustēšanā un 

skatītāju balsojumā. 

9. Konkursa laikā visi produkti tiks nofotografēti. Pēc konkursa visas iesniegtās receptes tiks 

apkopotas un katrs konkursa dalībnieks saņems visas receptes. 

10. Alsungas novada muzejs uzrunās Alsungas novada uzņēmējus un mājražotājus, popularizējot 

1. – 3. vietu ieguvušās un skatītāju balsojumā uzvarējušās receptes, un aicinot produktus 

izgatavot pārdošanai. 

11. Alsungas novada muzejs ieteiks tūristiem iegādāties jaunos Alsungas gardumus. Attīstības 

nodaļa popularizēs uzņēmējus un produktus, veicinot to pārdošanu.  

 

 

VI. Pieteikšanās 

12. Dalībnieks līdz 2017. gada 27. novembrim piesaka dalību konkursam pa tālruni 23205690 vai 

personīgi Annijai Macpanei.  

 

VIII. Vērtēšana 

13. Iesniegtās receptes un produktus vērtē žūrija, kurā ietilpst pārstāvji no Alsungas novada domes 

un pārtikas un tūrisma nozari pārstāvoši uzņēmēji un/vai organizācijas. 

14. Vērtēšanas kritēriji: 

14.1. produkta unikalitāte (3 punkti – produkts ir unikāls, 2 punkti – produkts ir zināms, bet ar 

unikālu garšas vai pasniegšanas niansi, 1 punkti – produkts ir Alsungā zināms un 

tradicionāls, bet ar jaunu pasniegšanas niansi, 0 punkti – produkts ir zināms); 

14.2. produkta garša (3 punkti – produkts ir ļoti garšīgs, 2 punkti – produkts ir garšīgs, 1 

punkts – produktu var ēst, bet vairāk nekārojas, 0 punkti – produkts nav garšīgs); 

14.3. produkta uzglabāšanas ilgums un apstākļi (3 punkti – produkts uzglabājams istabas 

temperatūrā ilgāk par 3 mēnešiem, 2 punkti – produkts uzglabājams istabas temperatūrā 

1 – 3 mēnešus, 1 punkts – produkts uzglabājams speciālos apstākļos un/vai mazāk kā 

vienu mēnesi, 0 punkti – produkts uzglabājams speciālos apstākļos līdz 5 dienām); 

14.4. produkta izskats (3 punkti – produkts vizuāli pievilcīgs un viegli iesaiņojams, 2 punkti – 

produkts vizuāli pievilcīgs, bet grūti iesaiņojams, 1 punkts – produkta izskats parasts, 0 

punkti – produkts vizuāli nepievilcīgs); 

14.5. produkta pašizmaksa (3 punkti – produkta vienas vienības pašizmaksa nepārsniedz 30% 

no iespējamās pārdošanas cenas, 2 punkti – produkta vienas vienības pašizmaksa 

nepārsniedz 50% no iespējamās pārdošanas cenas, 1 punkts - produkta vienas vienības 

pašizmaksa nepārsniedz 70% no iespējamās pārdošanas cenas, 0 punkti – produkta 

vienas vienības pašizmaksa pārsniedz 70% no iespējamās pārdošanas cenas); 

14.6. žūrijas locekļa subjektīvs vērtējums par produktu un tā attīstības potenciālu (maksimāli 

5 punkti). 

15. Kopā var iegūt 20 punktus. Uzvarētājus nosaka, summējot visu žūrijas locekļu piešķirtos 

punktus par katru produktu un dalot ar žūrijas locekļu skaitu. 1. – 3. vietu var iegūt tikai 

dalībnieki, kuri žūrijas vērtējumā saņēmuši vismaz 10 punktus. Ja neviens dalībnieks nav 

ieguvis vismaz 10 punktus, žūrija var noteikt labākos produktus, bet nevar piešķirt vietas. 

16. Skatītāji un dalībnieki ierodoties saņem katrs 3 žetonus, ko iemet pie produktu paraugiem 

novietotos trauciņos. Skatītāju balsojumā uzvar visvairāk žetonus ieguvušais produkts. 



 

IX. Apbalvošana 

18. Konkursa 1. – 3. vietas ieguvēji un skatītāju balsojuma uzvarētāji saņem naudas balvas un 

diplomus: 

18.1. 1. vieta 50 euro, 

18.2. 2. vieta 30 euro, 

18.3. 3. vieta 20 euro, 

18.4. skatītāju balsojuma uzvarētājs – 40 euro. 

19. Pārējie dalībnieki saņem pateicību par piedalīšanos. Paredzētas arī pārsteiguma balvas. 

20. Konkursa rezultāti tiks publicēti Alsungas novada mājas lapā, sociālo tīklu lapās un 

informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas”. 

 

X. Finansējums 

21. Konkursa organizatoriskos izdevumus (tai skaitā degustācijām nepieciešamās salvetes, glāzītes 

u.c. piederumus) un balvas finansē konkursa organizatori. 

22. Par dalības konkursā izdevumiem (receptes rakstīšana un produkta gatavošana nolikuma 6.2., 

6.3. un 6.4. punktos noteiktajā apjomā) un ceļa izdevumiem uz konkursu rūpējas dalībnieki.  

 

 

XI. Citi noteikumi 

23. Konkurss tiks fotografēts. Fotogrāfijas tiks ievietotas mājas lapā http://alsunga.lv un 

https://www.facebook.com/alsungasdome/, kā arī izmantotas konkursa norises atspoguļošanai 

plašsaziņas līdzekļos. 

24. Konkursa skatītāji uzņemas atbildību par degustēšanas rezultātā radītiem kaitējumiem savai 

veselībai. 

 

 

 

Priekšsēdētāja  __________________________________     D.Kalniņa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/alsungasdome/


2.# 

Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu  

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

 05.10.2017. Alsungas novada domē (pašvaldībā) saņemts  iesniegums no [..], p.k. [..], deklarētā 

adrese [..], Alsungas novadā – ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]  par zemes vienību [..] -1.1 ha; [..] -

2.0 ha atdali no nekustamā īpašuma [..] un piešķirt atdalītajām zemes vienībām jaunu nosaukumu.  

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

iesniedzēja ir lūgusi atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu zemes 

vienību.  

Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, 

   Ministru kabineta 08.12.2015 noteikumu Nr.698 „Adresācijas sistēmas 

noteikumi” 2.10. un 12. punktiem, 

  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 16.1.punktu,  

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..]  ar kadastra Nr. [..]   zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem [..] -1.1 ha; [..] -2.0 ha, 

2. Atdalītajām zemes vienībām noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība 

(NĪLM kods 0101) un piešķirt  atdalītajām zemes vienībām nosaukumu: [..], Alsungas 

novadā. 

 

3.# 

Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabala atdalīšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane  

 

09.10.2017. Alsungas novada domē (pašvaldībā)  saņemts  iesniegums no [..] p.k. [..], 

deklarētā adrese [..], Alsungas novadā,  ar lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma [..] zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu [..] un piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu.  

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.  

Saskaņā ar: 

 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu,  

 MK 08.12.2015 noteikumiem Nr. 698 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 

12.punktirem,  



 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,  

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu [..]  kadastra Nr. [..]   zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu - [..] -4.38 ha;  

2. Atdalītajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM 

kods 0101) un piešķirt nosaukumu [..] Alsungas novadā. 

 
 
4.# 

Par ielu tirdzniecības kārtības noteikumiem Alsungas novadā 

_______________________________________________________________________________ 

D.Kalniņa, V.Ķine 

 

Saskaņā ar:  

 likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, 

 Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9. 

punktiem, 

 likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 1. daļas 4. punktu, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 VARAM  26.09.2017. vēstuli Nr.1-18/7376 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 un 

Nr.6/2017,  

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

 

seko  diskusijas, kuru rezultātā  par Saistošo noteikumu 5.un 6. punktu papildus jāapjautā 

iedzīvotāji. 

 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu nākošajā sēdē. 
 
 
 



 

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 

2017.gada  24.augusta sēdes  

protokollēmumu Nr.15#4 

 

Precizēti 

          ar Alsungas novada domes 

         2017.gada  __._____ sēdes 

         protokollēmumu Nr.__#__ 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 

2017.gada 24.augustā                                                                                                           Nr.5/2017  

Par ielu tirdzniecības noteikumiem Alsungas novadā 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumiem  

Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,  

un tirdzniecības organizēšanas kārtību”  

9. punktu, 15.8. un 19.7. apakšpunktu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) regulē tirdzniecības veidus, kas saskaņojami 

ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību, nosakot:  

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Alsungas 

novada pašvaldību (turpmāk tekstā - pašvaldību) ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu; 

1.2. ielu tirdzniecības dalībnieku un tirdzniecības organizatoru pienākumus tirdzniecības 

kārtības nodrošināšanai; 

1.3. atbildību par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtību;  

1.4. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 

1.5. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora 

atļaujas darbības apturēšanai uz laiku. 
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2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecību pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, izmantojot pašvaldības ierādītās tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību 

saskaņotās publiskās vietas. Tirdzniecība publiskās vietās bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība 

neatļautās vietās. 

3. Saistošajos noteikumos ir lietoti termini atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. maija 

noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību”. 

II. Tirdzniecības vietas 

4. Alsungas novada teritorijā ielu tirdzniecība ir atļauta pašvaldības noteiktās tirdzniecības 

teritorijās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

5. Alsungas novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas tirdzniecības teritorijas: 

5.1. Autoostas laukumā - Skolas ielā 12, Alsungā, kadastra apzīmējums 62420080380; 

5.2. Centra laukumā – Skolas iela, Alsungā kadastra apzīmējums 62420080485; 

5.3. laukumā pie Kultūras nama – Ziedulejas iela, kadastra apzīmējums 62420080396, 

5.4. laukumā pie Kalnbirzes kapiem – Raiņa iela, uz zemes gabala “Kalnbirzes B” ar kadastra 

apzīmējumu 6242008524, 

5.5. laukumā pie Kalnbirzes kapiem – uz zemes gabala “ZIP” ar kadastra apzīmējumu 

62420080579 

5.6. Almāles centrs “Pie upes” k.Nr..62420090351 

6. Ārpus šo noteikumu 5. punktā minētajām teritorijām, saskaņojot ar pašvaldību, ir atļauta ielu 

tirdzniecība  kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā, vai gadatirgos, 

veicot ielu tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta un uz attiecīgā pasākuma 

norises laiku iekārtotās tirdzniecības vietās. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar 

nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju un ar pasākuma vai svētku organizatoru. 

III. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 

7.Tirdzniecības dalībniekiem, kuri reģistrējuši saimniecisko darbību, atļauts pārdot pārtikas un 

nepārtikas preces, ievērojot normatīvajos aktos noteikto šo preču grupas pārdošanas kārtību.  

8.Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas aprites reglamentējošos 

aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tam tiesības piedalīties pārtikas apritē.  

9. Fiziskām personām, kurām atbilstoši likumdošanai nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu 

tirdzniecībā atļauts pārdot Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi 

par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

7. punktā minētās preces: 

9.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 

9.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus 

nelielos apjomos, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos 

apjomos, un biškopības produktus; 



9.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus 

nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, 

sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas; 

9.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 

9.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas; 

9.2. savvaļas ogas, riekstus, sēnes, ziedus un meža reproduktīvo materiālu; 

9.3. pašu iegūtus zvejas produktus un medījamo dzīvnieku gaļu nelielos apjomos; 

9.4. lauksaimniecības un mājas dzīvniekus, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

9.5. lietotas personīgās mantas, izņemot autortiesību objektus. 

10. Mainoties normatīvo aktu noteikumiem,  9. punktā minēto preču uzskaitījums var tikt 

izmainīts. 

IV. Tirdzniecības vietu iekārtošanas un saskaņošanas kārtība 

11.Pašvaldība saskaņo un izsniedz ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas: 

11.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās, 

11.2. īslaicīgai preču pārdošanai, 

11.3. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai, 

11.4. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, 

11.5. ielu tirdzniecības organizēšanai. 

12. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators, lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu 

ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai, vai, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības 

organizēšanai vai ielu tirdzniecībai, iesniedz pašvaldības administrācijā iesniegumu (noteikumu 

1.pielikums), norādot šādu informāciju: 

12.1. fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziska persona nav reģistrējusi 

saimniecisko darbību), vai nodokļa maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziska persona ir 

reģistrējusi saimniecisko darbību), vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu 

maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese, kontakttālrunis; 

12.2. elektroniskā pasta adrese (ja tāda ir ); 

12.3. realizējamās preču grupas; 

12.4. paredzētās tirdzniecības norises vieta, laiks un ilgums; 

12.5. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks, ja tirdzniecība 

paredzēta vairākās vietās; 

12.6 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā. 

13.Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno sekojošus 

dokumentus: 



13.1. juridiska persona - saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju; 

13.2. fiziska persona - atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” saimnieciskās 

darbības veicēja reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, 

13.3. dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē (PVD reģistrācijas 

apliecība); 

13.4. licences (speciālas atļaujas) kopiju, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama 

licence (speciāla atļauja); 

13.5. fiziska persona- zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta 

tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju; 

13.6. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, vai publiskā 

pasākuma organizatoru, ja tirdzniecība tiek veikta noteikumu 6. punktā paredzētajā 

tirdzniecības vietā; 

13.7. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma 

norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas rīkotā pasākuma ietvaros; 

13.8. saskaņojumu ar Alsungas novada Būvvaldi par tirdzniecības vietas izvietojumu, teritorijas 

platību un vizuālo risinājumu, ja tirdzniecība tiek veikta ārpus šo noteikumu 5. punkta 

minētajām vietām, ja vien tā nav tirdzniecība publisko pasākumu laikā; 

13.9. jaunas tirdzniecības vietas izveidošanai - tirdzniecības vietas zemes robežu plānu ar 

kadastra apzīmējumu mērogā 1:500 līdz 1:2000 vai izkopējumu no kadastra kartes (skice), kurā 

iezīmēta izveidojamā tirdzniecības vieta, 

13.10. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par valsts ieņēmumu dienestā reģistrētās nodokļu 

un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts 

ieņēmumu  dienestā reģistrētās kvīšu grāmatiņas. 

14. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai organizators var 

iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

15. Pašvaldības izpilddirektors piecu darba dienu laikā izskata iesniegumu un tam pievienotos 

dokumentus un pieņem lēmumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu vai atteikšanu izsniegt 

atļauju, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpilddirektora prombūtnes laikā 

lēmumu pieņem domes priekšsēdētājs. 

16. Tirdzniecības atļauju pieprasītajam laika periodam sagatavo Alsungas novada domes kanceleja 

(noteikumu 2. pielikums), bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc 12. un 

13.punktā norādīto dokumentu saņemšanas. 

17. Gadījumos, kad par tirdzniecību publiskās vietās ir jāmaksā pašvaldības nodeva, atļauju 

tirdzniecības dalībniekam vai organizatoram izsniedz pēc pašvaldības nodevas samaksas. 

V. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības 

nodrošināšanā 

19.Ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, tam tirdzniecības vietā ir jāizvieto skaidri salasāma 

informācija, kur norādīts: 



19.1. uzņēmuma nosaukums; 

19.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 

19.3. par tirdzniecību atbildīgās personas vārds un uzvārds. 

20.Tirdzniecības dalībniekiem - fiziskām personām tirdzniecības vietā ir jāizvieto skaidri salasāma 

informācija, kur norādīts personas vārds un uzvārds. 

21.Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram pēc Alsungas novada domes 

pašvaldības policijas pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un tirdzniecības 

atļauja. 

22. Tirdzniecības vietā tirdzniecības dalībniekiem ir jāievēro sekojoši noteikumi: 

22.1 . tirdzniecības laikā ir jāuztur kārtībā tirdzniecības vieta un pēc darba beigšanas tā ir 

jāsakārto 3 m rādiusā; 

22.2. jāseko, lai ielu tirdzniecības laikā netiktu aizsegts patstāvīgās tirdzniecības vai 

pakalpojumu sniegšanas vietas skatlogs; 

22.3. jāievēro, lai netiktu traucēta ieeja patstāvīgā tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas 

vietā, kā arī cilvēku pārvietošanās vietā un izejā no tās; 

22.4. jāievēro, lai ielu tirdzniecības laikā netiktu traucēta transportlīdzekļu satiksme; 

22.5.jānodrošina, lai attiecīgā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti vai to kopijas atbilstoši 

saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;  

23.Veicot preču pārdošanu, tirdzniecības dalībniekiem aizliegts veikt to ārpus noteiktās teritorijas. 

24.Tirdzniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām personām. 

VI. Nosacījumi ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas anulēšanai  

vai darbības apturēšanai uz laiku 

25. Pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto tirdzniecības atļauju, ja: 

25.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas; 

25.2. patvarīgi maina tirdzniecības vietu; 

25.3. bez saskaņošanas ar novada pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments; 

25.4. atļauja nodota izmantošanai citām personām; 

25.5. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša 

laikā pēc tās saņemšanas; 

25.6. izsniegtā atļauja pazaudēta; 

25.7. netiek pildītas normatīvo aktu prasības. 

26. Anulējot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva, ja tāda tikusi iekasēta, netiek 

atmaksāta. 

27. Pašvaldība var uz laiku apturēt izsniegto tirdzniecības atļauju gadījumos, ja: 



27.1. tas nepieciešams sakarā ar veicamiem neatliekamiem remontdarbiem (ielu seguma, 

komunikāciju u.c. remonts); 

27.2. sakarā ar pašvaldības rīkotajiem publiskajiem pasākumiem; 

27.3. ja tas rada draudus apmeklētāju vai tirgotāju drošībai. 

VII. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmumu apstrīdēšanas kārtība 

28. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

noteiktā atbildība. 

29. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksu. 

30. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī 

no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem. 

31. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Alsungas novada Administratīvo aktu un 

strīdus komisijā. 

32. Alsungas novada Administratīvo aktu un strīdus komisijas lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 

VIII. Noslēguma jautājumi 

33. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē  2014. gada 28. augusta Alsungas 

novada domes saistošie  noteikumi  Nr.7/2014 ”Ielu tirdzniecības noteikumi Alsungas novadā”. 

34. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Alsungas novada domes Pašvaldības 

policija. 

35. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Alsungas novada informatīvajā izdevumā 

„Alsungas Ziņas”. 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja                                                                        D . Kalniņa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.pielikums 

 

Alsungas novada domes 2017.gada 24.augusta sēdes 

Saistošajiem noteikumiem Nr5/2017 

 

       Alsungas novada pašvaldībai 

 

TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA VAI TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORA 

IESNIEGUMS 

IELU TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI. 

 

_____________ 

Datums        Alsungā. 

 

Tirdzniecības dalībnieka 

_______________________________________________________________________________ 

Juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, individuālā darba veicēja reģistrācijas Nr., 

adrese. 

 

   IESNIEGUMS. 

 

Lūdzu saskaņot ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un izsniegt atļauju tirdzniecībai 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

_________________________________________________________________________ 

Tirdzniecības vietas adrese. 

 

laikā no 20___ _________līdz 20___ _________. 

laikā no plkst. __________līdz plkst.__________. 

 

Tirdzniecībai paredzēto preču grupas: 

 pašu ražotā lauksaimniecības produkcija; 

 izmantošanai pārtikā paredzēti augkopības un lopkopības produkti nelielos 

 apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 

 biškopības produkti; 

 griezti ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai 

podos augoši dažādu sugu skuju koki;  

 puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

 augļu koku un ogulāju, dekoratīvo koku un krūmu stādi; 

 mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 

 mežu reproduktīvais materiāls; 

 pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījamo dzīvnieku gaļa nelielos apjomos saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 

 lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieki saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 

kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām; 

 dzīvnieku tirdzniecība; 

 lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas 



 reproducēti personiskām vajadzībām; 

 visa veida lauksaimniecības produkcija un tās pārstrādes produkcija; 

 savvaļas produkti; 

 zivsaimniecības produkcija; 

 bezalkoholiskie dzērieni un karstās uzkodas; 

 alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība; 

 rūpnieciski ražotu pārtikas produkcija; 

 nepārtikas preces: 

 mājsaimniecību amatniecības produkcija; 

 kultūras un mākslas produkcija ; 

 pašu izgatavoti mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības 

 izstrādājumi; 

 tekstilpreces un saimniecības preces; 

 pārējie (norādīt kādi)_____________________________. 

 

Pievienotie dokumenti: 

 

 izņemot 

publiskas personas vai fiziskas personas, kam, atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem 

normatīvajiem aktiem, nav jāreģistrē saimnieciskā darbība vai apliecinājums, ka netiek veikta 

saimnieciskā darbība;  

 ālu); 

  

 

ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja 

pasākuma rīkotājs ir Alsungas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde un tā ir uzaicinājusi 

tirgotāju un tirdzniecību pasākumu norises laikā; 

 

paredzēta vairākās publiskās vietās; 

 

 

 

patiesas, par ko uzņemos normatīvajos aktos paredzēto atbildību. 

saistošajiem 

noteikumiem Nr.5/2017 “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas novadā” un ziņu tajos 

paredzētās tirdzniecības dalībnieku tiesības un pienākumus. 

 

Kontaktinformācija: 

Tālrunis____________ 

Fakss______________ 

e-pasts____________ 

 

 

 

Tirdzniecības atļaujas pieteicējs                                     _______________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 

 



2.pielikums 

 Alsungas novada domes 2017.gada 24.augusta. augusta 

         saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 

        “Ielu tirdzniecības kārtības noteikumi Alsungas 

novadā” 
 

         

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 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Atļauja ielu tirdzniecībai /ielu tirdzniecības organizēšanai 

 

201__ .gada ________ . _______________                                          Nr. _________ 

 

Izsniegta ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

(fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, individuālā darba veicēja reģistrācijas nr., 

adrese, tālrunis 

 vai juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; juridiskā adrese)  

 

Realizējamo preču grupas ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Tirdzniecības vieta (adrese) …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Tirdzniecības datums un laiks:................................................................................... 

................................................................................................................................. 

Īpašie tirdzniecības noteikumi ……………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Atļauja derīga līdz ……………………......................., uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu un / vai reģistrācijas apliecību. 

 

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Alsungas novada domes saistošo noteikumu un citu 

Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu. 

 

 

 

Alsungas novada domes izpilddirektors                                            V.Dunajevs 

Z.v. 

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


5.# 

Par Alsungas novada pašvaldības nodevām 

D. Kalniņa, V. Ķine 

Pamatojoties uz: 

 likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu, 

 likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.panta pirmo un trešo daļu un 12.panta pirmās 

daļas 7.punktu, 

 Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12.punktu un 16.1apakšpunktu, 

 Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 17.08.2017. sēdes atzinumu, 

 VARAM  26.09.2017. vēstuli Nr.1-18/7376 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 

un Nr.6/2017,  

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt precizējumus saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 “Par Alsungas novada 

pašvaldības nodevām”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

2017.gada 24.augusta sēdes  

protokollēmumu Nr.15#5 

          Precizēti 

          ar Alsungas novada domes 

         2017.gada 20.oktobra sēdes 

         Protokollēmumu Nr.18#5 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 

2017.gada 24.augustā                                                                                                           Nr.6/2017  

Par Alsungas novada pašvaldības nodevām 

 

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

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu  

un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480  

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

12.punkta pirmās daļas 1., 4. ,10.punktu un 16.
1
 punktu 

 

I. Vispārīgais  jautājums 

 

1. Noteikumi nosaka pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus un ar nodevām 

apliekamos objektus Alsungas novadā. 

 

II. Nodevas objekti un likmes 

 

2. Nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu: 

Nr. p. 

k. 

Nodevas objekts Nodevas likme 

(euro) 

2.1. apliecināti domes lēmumu un protokolu izraksti un 

kopijas (izņemot par pirmreizēju lēmuma izsniegšanu 

personām, par kurām lēmums pieņemts)  

1,40 

2.2. izziņa no nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju 

uzskaites reģistra: 

3.2.1. fiziskām personām, 

3.2.2. juridiskām personām 

 

 

2,85 

5,70 

2.3. Arhīva izziņas, izraksta izsniegšana no Alsungas  

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


novada domes arhīva: 

3.3.1. ar precīzi norādītiem datiem 

3.3.2. bez precīzi norādītiem datiem  

 

5,70 

7,10 

2.4.  rekomendācijas un raksturojumi 2,85 

2.5.  izziņa par iecerētās darbības nekustamajā īpašumā 

atbilstību teritorijas plānojumam 

2,85 

2.6. citi domes dokumenti 0,50 (par 1 lpp.); 

 

3. Nodeva personām par ielu tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos 

pašvaldības noteiktajās publiskajās vietās: 

Nr. p. 

k. 

Nodevas objekts Nodevas likme 

dienā (euro) 

 3.1.. Ielu tirdzniecība: 

4.1.1. pašu ražotai lauksaimniecības produkcijai; 

4.1 2. izmantošanai pārtikā paredzētiem augkopības, 

lopkopības un svaigiem zvejas produktiem nelielos 

apjomos;  

4.1.3. grieztajiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem 

izstrādājumuiem, Ziemassvētkiem paredzētajiem 

nocirstajiem vai podos augošajiem dažādu sugu skuju 

kokiem, puķu un dārzeņu stādiem, dēstiem un sēklam; 

4.1.4. augļu koku un ogulāju stādiem, dekoratīvo koku 

un krūmu stādiem; 

4.1.5. mājas apstākļos ražotajiem pārtikas produktiem 

no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; 

4.1.6. savvaļas ogām, riekstiem, sēnēm, ziediem un 

meža reproduktīvam materiālam; 

4.1.7. pašu iegūtiem zvejas produktiem un medījamo 

dzīvnieku gaļai nelielos apjomos; 

4.1.8. pašu izgatavotiem daiļamatniecības 

izstrādājumiem; 

4.1.9. lauksaimniecības un mājas dzīvnieku 

tirdzniecībai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām; 

4.1.10. lietotu personīgo mantu tirdzniecībai, 

4.1.11. citām precēm. 

 

0,75 

0,75 

 

0,75 

 

 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

 

0,75 

0,75 

 

0,75 

1,50 

3.2. Tirdzniecība no pārvietojamiem mazumtirdzniecības 

punktiem un tirdzniecība gadatirgos: 

4.2.1. ar 4.1.1. līdz 4.1.10. punktā noteiktām precēm, 

4.2.2. ar Latvijā rūpnieciski ražotām pārtikas precēm un 

nepārtikas precēm juridiskām personām un individuālā 

darba veicējiem, 

4.2.3. ar importētām pārtikas un nepārtikas precēm 

juridiskām personām un individuālā darba veicējiem, 

4.2.4. ar alkoholiskiem dzērieniem izbraukumos 

sabiedrisku pasākumu norises vietās 

 

 

0,75 

1,50 

 

2,00 

 

20,00 

 

 

4. Nodeva personām, kuras uz vietējās pašvaldības teritorijā esošām būvēm vai zemes, kā arī citās 

tam atvēlētās vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu: 

Nr. p. 

k. 

Nodevas objekts Nodevas likme 

(euro) 



4.1. vienas informācijas vietas izmantošana dienā uz 

pašvaldības stenda:  

5.1.1. formāts A6 

5.1.2. formāts A5 

5.1.3. formāts A4, 

5.1.4. formāts A3, 

5.1.5. formāts A2, 

5.1.6. formāts A1  

 

 

0,10 

0,20 

0,40 

0,80 

1,60 

3,20 

4..2. par reklāmas, reklāmas objektu, afišu un sludinājuma 

izvietošanu ārpus pašvaldības stendiem publiskās vietās 

vai vietās, kas vērsta pret publisku vietu  

20,00 

 

III. Nodevas maksātāji, maksāšanas kārtība un maksāšanas atvieglojumi. 

 

5. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas saņemt 

pašvaldības atļauju vai pakalpojumu šajos noteikumos noteiktā kārtībā.  

6. Pašvaldības nodeva maksājama pirms pakalpojuma vai atļaujas saņemšanas.  

7. No pašvaldības nodevas maksāšanas atbrīvojami: 

7.1 no nodevas par pašvaldības domes izstrādātiem oficiāliem dokumentiem – valsts pārvaldes 

institūcijas, novada trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar I. un II. invaliditātes 

grupu; 

7.2 no nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas 

vērstas pret publisku vietu: 

7.2.1. valsts vai pašvaldību iestādes vai privātas fiziskas vai juridiskas personas par tādas 

izkārtnes izvietošanu, kas izvietota tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai būvē), kurā 

atrodas attiecīgā iestāde vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona tieši veic 

saimniecisku darbību, un kas var saturēt informāciju par iestādes vai personas nosaukumu, 

darbības veidu, darba laiku, pārdodamo produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, 

kontaktinformāciju (arī tīmekļa vietnes adresi), 

7.2.2. biedrības un nodibinājumi par uz sabiedrības labumu vērstu pasākumu reklamēšanu,  

7.2.3. Alsungas novada iedzīvotāji par sludinājumiem, kas nepārsniedz A5 formātu, ja to 

saturs ir pakalpojumu piedāvājums, darba meklēšana vai piedāvāšana, personīgo mantu 

pārdošana, paša ražotas vai audzētas produkcijas pārdošana nelielos apjomos, pazudušu 

mantu vai dzīvnieku meklēšana, mājdzīvnieku tirdzniecība. 

7.2.3. nekomerciāla rakstura reklāma: 

7.2.3.1. reklāma vai informācija par labdarības pasākumiem, 

7.2.3.2. Latvijas Republikā reģistrēto reliģisko konfesiju informācija un reklāma, 

7.2.3.3. informācija un reklāma par dabas un valsts aizsardzību, 

7.2.3.4. informācija par kultūrvēsturisko mantojumu, 

7.2.3.5. informācija un reklāma par veselības aizsardzības pasākumiem, 

7.2.3.6. informācija un reklāma par sporta pasākumiem, 

7.2.3.7. informācija un reklāma par bērnu un jaunatnes pasākumiem; 

7.3. no nodevas par ielu tirdzniecību, izbraukuma tirdzniecību, par tirdzniecību gadatirgos 

pašvaldības noteiktajās publiskajās vietās - Alsungas novadā reģistrētas fiziskas un juridiskas 

personas, 

7.4. iestādes, kuras tiek finansētas no Alsungas novada pašvaldības budžeta; 

7.5. bezdarbnieki par Nodarbinātības valsts aģentūrai iesniedzamiem dokumentiem. 

8. Pašvaldības nodeva iemaksājama Alsungas novada domes kasē vai pārskaitot Alsungas novada 

domes kontos. 



9. Šajos Noteikumos paredzētos pašvaldības nodevu maksājumus kontrolē un reģistrē kasiere, 

iereģistrējot attiecīgos maksājumus nodevu reģistrācijas žurnālā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi. 

 

10. Šie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Alsungas novada 

ziņas”. 

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2009. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr. 

9/2009 “Nodeva par Alsungas novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 

apliecinātām to kopijām”. 

 

 

Priekšsēdētāja                                                     D.Kalniņa 
 
  



6.# 

Par  dalību komitejās Latvijas Pašvaldību savienībā 

D. Kalniņa, G. Rozentāls  

     Pamatojoties uz  Latvijas Pašvaldību savienības aicinājumu deleģēt pārstāvjus darbam LPS 

komitejās,  

LPS darbojas piecas komitejas: 

 Finanšu un ekonomikas komiteja (atbildīgā LPS padomniece Lāsma Ūbele) - tiek 

skatītas pašvaldību attīstības problēmas, ko no centrālās valdības puses novēro Finanšu 

ministrija un Ekonomikas ministrija (ES fondi, investīciju politika, uzņēmējdarbības 

veicināšanas politika);  

 Izglītības un kultūras komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ināra Dundure) - tiek skatīti 

jautājumi, kas no valdības puses novēro Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Kultūras 

ministrija. Īpaši darbam apakškomitejās ir nodalītas: 

a)    Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomiteja; 

b)    Sporta jautājumu apakškomiteja;  

 Veselības un sociālo jautājumu komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ilze Rudzīte) - tiek 

skatītas pašvaldības problēmas saistībā ar komitejas nosaukumā precīzi formulēto. No 

valdības puses novērošanu vai sadarbību īsteno Veselības ministrija un Labklājības 

ministrija;  

 Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja (atbildīgā LPS padomniece Ivita Peipiņa) -

 tiek skatītas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas novērošanā esošās, 

pašvaldību pārraudzības un pašvaldību reformu problēmas;  

 Tehnisko problēmu komiteja (atbildīgais LPS padomnieks Aino Salmiņš) - tiek skatītas 

pašvaldības komunālo pakalpojumu, pašvaldību ceļu un sabiedriskā transporta, pašvaldības 

īpašuma apsaimniekošanas, ārkārtas situāciju, informātikas, enerģētikas un būvniecības 

uzraudzības  un citi jautājumi. Šos jautājumus valdībā novēro Satiksmes ministrija, 

Iekšlietu ministrija, daļēji – Ekonomikas ministrija un VARAM. Atsevišķi jautājumi tiek 

īpaši izvēlēti darbam apakškomitejās: 

a)    Dzīvokļu jautājumu apakškomitejā; 

b)    Informātikas jautājumu apakškomitejā, 

  novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas 13.07.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm, 

 Alsungas novada domes 20.07.2017. sēdes protokollēmumu “Par dalību komitejās Latvijas 

Pašvaldību savienībā, 

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Deleģēt dalībai pārstāvjus šādās LPS komitejās:  

1.1. Finanšu un ekonomikas komitejā domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu un Attīstības 

nodaļas vadītāju Ronaldu Veisu, 

1.2. Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu un 

Attīstības nodaļas vadītāju Ronaldu Veisu,  

1.3. Izglītības un kultūras komitejā domes priekšsēdētāju Daigu Kalniņu un Izglītības 

pārvaldes vadītāju Aīdu Vanagu,  

http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija
http://www.lps.lv/lv/kontakti/lps/administracija


1.4. Veselības un sociālo jautājumu komitejā deputāti Zaigu Vanagu un Sociālā dienesta 

vadītāju Mairu Baumani.  

 
 

7.# 

Par grozījumiem 2017. gada 28. jūnija Alsungas novada domes sēdes lēmumā Nr. 12#1 

D. Kalniņa 

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 38.pants 2. daļas 1. punktu, pašvaldības domes deputāts 

nedrīkst ieņemt izpilddirektora amatu. 

2017. gada 28. jūnija Alsungas novada domes ārkārtas sēdē, pamatojoties uz deputāta Voldemāra 

Dunajeva iesniegumu, dome ar lēmumu Nr. 12#1 lēma par deputāta V. Dunajeva atbrīvošanu no 

deputāta pienākumu pildīšanu uz laiku sakarā ar izpilddirektora amata pienākumu veikšanu. 

Pieņemot šo lēmumu, netika ņemts vērā Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 3.
1
 pants, kas paredz, ka uz laiku var nolikt pilnvaras tikai: 

1. Domes deputāts, kurš iestājies Saeimas sastāvā uz laiku, kamēr Saeimas loceklis nolicis 

deputāta mandātu uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu 

uzdevumu ministra amata pildīšanas laiku uz Saeimas locekļa amata pildīšanas laiku. 

2. Domes deputāts uz Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, īpašu 

uzdevumu ministra amata pildīšanas laiku. 

3. Domes deputāts uz grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājuma laiku, kā arī uz 

atvaļinājuma bērna tēvam, adoptētājam vai citai personai, kura faktiski kopj bērnu, laiku. 

Lai nodrošinātu domes pieņemtā lēmumu likumību, nepieciešams veikt tajā grozījumus. 

Pamatojoties uz: 

 likuma "Par pašvaldībām" 38.pants 2. daļas 1. punktu, 

 Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.
1
 pantu, 

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Grozīt Alsungas novada domes 2017.gada 28.jūnija ārkārtas sēdes protokollēmumu 

Nr.12#1 un izteikt protokollēmumu Nr.12#1 šādā redakcijā: pamatojoties uz 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta 

1.daļas 1)punkta noteikumiem, izbeigt deputāta Voldemāra Dunajeva pilnvaras 

pirms laika sakarā ar deputāta Voldemāra Dunajeva personisku rakstveida 

iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu.  

 

2. Deputāta Voldemāra Dunejeva vietā stājas  nākamais kandidāts Juris Šteinbergs no 

apvienības “Par iedzīvotāju interesēm”. 

 
 



8.# 

Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam nolikums 

D.Kalniņa, M.Baumane 

 

Saskaņā ar : 

 Sociālā dienesta vadītājas Mairas Baumanes iesniegto Nolikumu “Sadarbības grupa 

sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam”, 

 likuma „Par pašvaldībām”15.panta 23.punktu,  

 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.,66.,67.pantiem, 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. panta 3.punktu,  

 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545, 

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  un 

Izglītības, sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komitejas deputātu  atzinumiem, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj 

 

1. Apstiprināt  Nolikumu “Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un 

jauniešu atbalstam”.         (Pielikums) 

  



 

ALSUNGAS NOVADA  
DOME 

                         

Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

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

Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 
____________________________________________________________________________________                                                                                             

Alsungas novadā 

APSTIPRINĀTI  
              ar Alsungas novada  domes  

2017.gada 20.oktobra 

Protokollēmumu Nr.18#8 

Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto bērnu un jauniešu atbalstam 

 

NOLIKUMS 
      Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām”15.panta 23.punktu,  

                                                                  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58.,66.,67.pantiem, 

 Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. panta 3.punktu un  

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 545 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Alsungas novada (turpmāk – Pašvaldība) Sadarbības grupa sociālajam riskam pakļauto 

bērnu/jauniešu atbalstam - sociālās atstumtības mazināšanā (turpmāk – Sadarbības grupa) 

izveidota, lai koordinētu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu Pašvaldības teritorijā.  

1.2. Sadarbības grupa savā darbā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, Bērnu tiesību aizsardzības 

likumu, LR Labklājības ministrijas, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas metodiskos ieteikumus un pašvaldības pieņemtos saistošos noteikumus un 

normatīvos aktus.  

1.3. Sadarbības grupas darbību reglamentē tās nolikums, kuru apstiprina Pašvaldības dome. 

1.4. Šī nolikuma izpratnē sociālā atstumtība ir bērna vai jaunieša nespēja piekļūt 

pamatpakalpojumiem, sabiedrības norisēm, īstenot savas tiesības un izmantot iespējas (ierobežotas 

iespējas pārvietoties un nokļūt izglītības iestādē, ierobežotas iespējas apmierināt pamatvajadzības, 

bērnu tiesību pārkāpumi, vides nepieejamība, sabiedrības aizspriedumi, emocionālā un fiziskā 

vardarbība).  

2. Darbības mērķi un uzdevumi 

2.1. Mazināt sociālo atstumtību pašvaldībā un analizēt stāvokli šajā jomā, kā arī sniegt 

priekšlikumus bērnu tiesību aizsardzības pilnveidošanai pašvaldībā: 

 2.1.1. sniegt priekšlikumus sociālās atstumtības mazināšanai un bērnu tiesību aizsardzības 

īstenošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;  

2.1.2. koordinēt starpinstitucionālo sadarbību sociālās atstumtības mazināšanai pašvaldības 

administratīvajā teritorijā pēc starpinstitūciju sadarbības kārtību modeļa;  

2.1.3. koordinēt sabiedrisko organizāciju darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā un sociālās 

atstumtības problēmu mazināšanā vai novēršanā.  
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3. Sadarbības darba grupas sastāvs 

3.1. Sadarbības grupas sastāvā ietilpst:  

3.1.1. Bāriņtiesas pārstāvis;  

3.1.2. Sociālā dienesta pārstāvis;  

3.1.3. Izglītības pārvaldes pārstāvis; 

3.1.4. Pašvaldības policijas pārstāvis;  

3.2. Sadarbības grupas sastāvu ar rīkojumu nosaka domes priekšsēdētājs. 

3.3. Sadarbības grupas vadītāju un vietnieku ievēl Sadarbības grupas sēdē.  

3.4. Sadarbības grupas vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda Sadarbības grupas 

vadītāja vietnieks.  

3.5. Sadarbības grupas darbu materiāltehniski nodrošina Pašvaldības norīkota amatpersona – 

protokolē sanāksmes, sagatavo izskatāmos materiālus, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp 

sadarbības grupas pārstāvjiem, ievērojot normatīvo aktu regulējumu fizisko personu datu 

aizsardzības jomā.  

3.6. Sadarbības grupa var piesaistīt citus speciālistus konkrētas problēmsituācijas risināšanai, t.i. 

uzaicinātās amatpersonas, eksperti, speciālisti un sabiedrības pārstāvji, kuri tiek iesaistīti sociālās 

atstumtības mazināšanas pasākumos un, kuri nepieciešami problēmu risināšanā (probācijas 

dienests pārstāvji, medicīnas darbinieks, psihologs, darbā ar jauniešiem koordinatoru, konfesiju 

pārstāvji u.c.). 

4. Sadarbības grupas darbības organizācija 

4.1. Sadarbības  grupu darbu vada Sadarbības grupas vadītājs.  

4.2. Lēmumu par sadarbības grupa sasaukšanu pieņem Sadarbības grupas  vadītājs pēc savas 

iniciatīvas vai Sadarbības grupas locekļu ierosinājuma (ārkārtas gadījumos nekavējoties). 

 4.3. Sadarbības grupa sēdes vada Sadarbības grupas vadītājs un sēdes protokolus paraksta visi 

Sadarbības grupas locekļi.  

4.4. Sadarbības grupas sēde var notikt, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse Sadarbības grupas 

locekļu.  

5. Sadarbības grupas vadītāja pienākumi 

5.1. Vadīt problēmsituācijas risināšanas procesu.  

5.2. Organizēt Sadarbības grupas darbu, lai mērķtiecīgi risinātu bērna un ģimenes 

problēmsituācijas. 

 5.3. Lēmumu atspoguļot Sadarbības grupas sēdes protokolā, kuru nedēļas laikā elektroniski 

nosūta Sadarbības grupas locekļiem un problēmsituācijas risināšanas procesā piesaistītajiem 

speciālistiem.  

6. Sadarbības grupas vadītāja tiesības 

6.1. Pieprasīt no institūcijām, kas saistītas ar problēmsituācijas risināšanu, nepieciešamo 

informāciju.  

6.2. Plānot Sadarbības grupas darbu atbilstoši problēmsituācijas risināšanas vajadzībām. 

7. Sadarbības grupas tiesības 

7.1. Konsultēt un sniegt atbalstu pašvaldības speciālistiem bērnu tiesību aizsardzības jomā.  

7.2. Sadarbības grupa saskaņā ar darbības mērķiem var veidot darba grupas, iesaistot atbilstošus 

speciālistus no valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām un interešu grupām.  

7.3. Iesniegt priekšlikumus pašvaldības un valsts institūcijām bērnu tiesību aizsardzības principu 

īstenošanā un sociālās atstumtības mazināšanai.  

7.4. Iesniegt valsts atbildīgajām institūcijām priekšlikumus grozījumu veikšanai normatīvajos 

aktos.  

 



8. Sadarbības grupas pienākumi 

8.1. Sadarbības grupa savā darbībā ievēro Bērnu tiesību aizsardzības likuma 71. panta pirmās 

daļas un otrās daļas nosacījumus.  

8.2. Sadarbības grupas sastāvā ietilpstošo institūciju speciālistiem ir pienākums apgūt Ministru 

kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.173 „Noteikumi par kārtību kādā apgūst speciālās 

zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu  saturu un apjomu” noteiktās zināšanas. 

 

Priekšsēdētāja                                                                    D.Kalniņa                                                                                



9.#  

Grozījumi Alsungas novada domes 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par 

Alsungas novada domes  budžetu 2017.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,  

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finašu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

 

Dome nolemj 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2017 “Grozījumi Alsungas novada domes 2017.gada 

25.maija saistošajos noteikumos Nr.3/2017 „Par Alsungas novada domes  budžetu 

2017.gadam “. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.12/2017 triju dienu laikā pēc parakstīšanas  elektroniskā 

veidā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.  

3. Uzdot Alsungas novada domes Kancelejas vadītājai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.12/2017 

“Grozījumi Alsungas novada domes  2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.3/2017 

„Par Alsungas  novada domes  budžetu 2017.gadam ievietošanai Alsungas novada domes 

mājas lapā un “Alsungas ziņās”. 
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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 ovada domes  

2017.gada 16.februāra sēdes  

protokollēmumu Nr.4#11 

 

GROZĪTI 

ar Alsungas novada domes  

2017.gada 25.maija sēdes  

protokollēmumu Nr.9#12 

 

GROZĪTI 

ar Alsungas ovada domes  

2017.gada “20.oktobra sēdes  

protokollēmumu Nr.18#9 

 

Saistošie noteikumi 

Alsungā 

 

2017.gada 20.oktobrī                                                                                                                      

Nr.12 

 

GROZĪJUMI 

Alsungas novada domes 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos 

Nr.3/2017 “Par Alsungas novada domes  budžetu 2017.gadam” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

12. panta otrās daļas 2. punktu daļu, 

 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu, 

Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16. pantu, 17. pantu 

 

 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2017.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. III 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta veids   Pamatbudžets 
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EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 554 164 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 753 535 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 641 586 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
641 586 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 641 586 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 641 586 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

0 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta 

pārskata gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
641 586 

1.2 
Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma 

nodokļa 
0 

1.3 Sociālās apdrošināšanas iemaksas 0 

1.4 Īpašuma nodokļi 111 949 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 111 949 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 111 949 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 99 109 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
82 455 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
16 654 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 840 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

kārtējā gada maksājumi 
6 937 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
2 840 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 063 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
0 

1.7 Muitas nodoklis 0 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 0 

1.5 Pievienotās vērtības nodoklis 0 

1.6 Akcīzes nodoklis 0 

1.8 
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu 

veidiem 
0 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces 
0 

7.0.0.0. 
Nodokļu ieņēmumi, kas kompleksi apvieno dažādu 

nodokļu ieņēmumu grupas 
0 



2.0 Nenodokļu ieņēmumi 29 216 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 945 

9.4.0.0. 
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
862 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 

funkciju pildīšanu bāriņtiesās 
496 

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 

84 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  142 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
140 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  83 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
40 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. 
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās 

vietās 
43 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
0 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

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 10 152 

10.1.0.0. Naudas sodi 10 152 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10 152 

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 298 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 249 

12.3.9.9 Drošības naudas no vēlēšanu apvienībām 49 

13.0.0.0. 

Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas 

17 821 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1 398 

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 
15 423 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 123 822 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
90 928 

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 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 
204 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
204 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 13 273 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 8 828 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 1 240 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 2 875 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 330 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
71 838 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 000 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 63 512 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu   

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 2 326 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu 

ieņēmumi par iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 

32 894 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
31 694 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
31 694 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1 200 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 1 200 

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 647 591 

17.0.0.0. 

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto 

publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu 

transferti 

0 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 607 591 



18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 607 591 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
325 860 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 

projektiem (pasākumiem) 

4 126 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
267 908 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 

iestāžu transferti 
9 697 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 40 000 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. 
Pašvaldību saņemtie transferti no citām 

pašvaldībām 
40 000 

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 1 732 530 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 732 530 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 345 182 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 60 620 

04.000 Ekonomiskā darbība 66 813 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 345 234 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 155 500 

09.000 Izglītība 684 199 

10.000 Sociālā aizsardzība 74 982 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 732 530 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 596 488 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 478 921 

1000 Atlīdzība 970 388 

1100 Atalgojums 780 989 

1110 Mēnešalga 746 850 

1111 Deputātu mēnešalga 5 494 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 741 356 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 29 489 

1141 Piemaksa par nakts darbu 630 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
1 364 



1146 
Piemaksa par personisko darba 

ieguldījumu un darba kvalitāti 
4 175 

1147 Piemaksa par papildu darbu 23 320 

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās 

piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 
4 650 

1200 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un 

kompensācijas 

189 399 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
183 678 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un 

citi maksājumi 
5 721 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, 

no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

5 721 

2000 Preces un pakalpojumi 508 333 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
3 708 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 223 

2111 Dienas nauda 734 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 489 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1 485 

2121 Dienas nauda 1 025 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
460 

2200 Pakalpojumi 343 153 

2210 
Pasta, telefona un citi sakaru 

pakalpojumi 
8 340 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 8 340 

2220 
Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem 
102 407 

2221 
Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā 

apkuri 
47 348 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 5 300 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 38 990 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, 

izvešanu no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus 

apdzīvotām vietām un atkritumu utilizāciju 

10 769 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 



2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
39 123 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
6 126 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi 

par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
4 330 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 5 943 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba 

devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 
2 537 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
4 029 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 873 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 15 285 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
112 340 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 75 612 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 12 968 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
14 169 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 6 536 

2246 
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 

uzturēšana 
0 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 2 605 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu 

uzturēšanas pakalpojumi 
450 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 8 257 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 3 352 

2252 
Informācijas sistēmas licenču nomas 

izdevumi 
4 905 

2259 
Pārējie informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi 
0 

2260 Īre un noma 5 440 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1 836 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 
Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un 

noma 
3 604 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 66 946 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 200 

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 

1 655 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pakalpojumu veidi 
60 651 

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 
148 061 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
31 202 

2311 Biroja preces 11 167 

2312 Inventārs 20 035 

2313 Spectērpi 0 

2314 

Izdevumi par precēm iestādes 

administratīvās darbības nodrošināšanai un sabiedrisko 

attiecību īstenošanai 

0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 56 043 

2321 Kurināmais 13 575 

2322 Degviela 41 243 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 225 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 

470 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 470 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
25 081 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana 
32 015 

2363 Ēdināšanas izdevumi 32 015 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 3 250 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 1 946 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi 
11 465 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 11 465 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības 

nodokļa maksājumi 
8 646 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie 

nodokļi un nodevas 
2 819 

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 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 63 080 

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 

6000 Sociālie pabalsti 63 080 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības 

pabalsti naudā 
6 954 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 6 954 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība 

iedzīvotājiem naudā 
15 812 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 5 660 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 228 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā 

ārkārtas situācijā 
0 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
8 156 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 1 768 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa nodrošināšanai naudā 
400 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 500 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
35 414 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
4 340 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

4 340 

6420 

Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildei 

31 074 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 387 

6422 Naudas balvas 2 125 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 27 562 

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 
54 487 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības 

budžetā un starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 54 487 

7100 
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti 
0 

7200 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti 
53 987 

7210 
Pašvaldības budžeta transferti citām 

pašvaldībām 
45 189 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

iekšējie transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
8 798 

7221 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
8 798 

7222 
Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības pamatbudžetu 
0 

7240 Transferts Kuldīgas attīstības aģentūrai 500 

2.0. Kapitālie izdevumi 136 042 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 136 042 

5000 Pamatkapitāla veidošana 136 042 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 4 155 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 
Licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un līdzīgas tiesības 
4 155 

5121 Datorprogrammas 4 155 

5129 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
0 

5200 Pamatlīdzekļi 131 887 

5210 Zeme, ēkas un būves 19 099 

5211 Dzīvojamās ēkas 0 

5212 Nedzīvojamās ēkas 9 540 

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 9 559 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 0 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 112 788 

5231 Transportlīdzekļi 76 820 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 17 453 



5233 Bibliotēku krājumi 4 973 

5238 
Datortehnika, sakaru un cita biroja 

tehnika 
9 473 

5239 
Pārējie iepriekš neklasificētie 

pamatlīdzekļi 
4 069 

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 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 56 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  
Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada 

sākumā 
215 372 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 71 660 

  Aizņēmumi 60 900 

  Aizņēmumu atmaksa -26 302 

  
  

 

 

 

 
 
 
 
  



Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2017.GADA IEŅĒMUMU UN  IZDEVUMU  TĀME  Nr. III 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta veids   Speciālais budžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 88 551 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 6 000 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces 
6 000 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces 
6 000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 6 000 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 

piesārņošanu 
6 000 

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 82 551 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 73 955 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 73 955 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
66 506 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

7 449 

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 8 596 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
8 596 

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 112 129 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 112 129 

04.000 Ekonomiskā darbība 101 825 

05.000 Vides aizsardzība 10 304 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 113 029 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 64 056 

1.1. Kārtējie izdevumi 57 956 

1000 Atlīdzība 16 202 

1100 Atalgojums 12 948 

1110 Mēnešalga 12 664 

1111 Deputātu mēnešalga 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 12 664 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 84 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata 
200 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
3 254 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 
3 054 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un 

citi maksājumi 
200 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 

200 

2000 Preces un pakalpojumi 41 754 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 30 554 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 
Izdevumi par komunālajiem 

pakalpojumiem 
13 000 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 13 000 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
170 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 70 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 100 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
10 534 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 300 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 1 200 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā 

apkalpošana 
1 300 



2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 3 500 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
4 234 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 500 

2261 Ēku, telpu īre un noma 500 

2270 Citi pakalpojumi 6 000 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
6 000 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
350 

2283 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
350 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces 

un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
11 200 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
1 000 

2311 Biroja preces 0 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 7 200 

2321 Kurināmais   

2322 Degviela 7 000 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 200 

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 
3 000 

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 
2 100 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2 100 

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 
100 



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 4 000 

4000 Procentu izdevumi 4 000 

4100 
Procentu maksājumi ārvalstu un starptautiskajām 

finanšu institūcijām 
0 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 

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 

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 44 973 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 44 973 

5000 Pamatkapitāla veidošana 44 973 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 

5200 Pamatlīdzekļi 44 973 

5210 Zeme, ēkas un būves 34 473 

5213 Transporta būves 34 473 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 5 500 

5231 Transportlīdzekļi   

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 5 500 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
0 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 5 000 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 0 

5270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
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 

  Naudas līdzekļi 0 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā   

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās   

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   



  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 35 711 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 10 609 

  Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 

  Aizņēmumi (atmaksa) -1 524 

  Aizdevumi 0 

 
    



Alsungas novada dome 
 

LV90000036596 
 

2017.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. III 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta 

veids   
Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 EUR 

Klasifikācija

s kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 000 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 800 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 800 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 
500 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 500 

23.4.2.0. 
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi 

naturālā veidā 
0 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

fiziskajām personām 
300 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 300 

23.5.2.0. 
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 
0 

7000 Transferti no pamatbudžeta 200 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 929 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 929 

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 1 929 

09.000 Izglītība 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 929 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 30 

1.1. Kārtējie izdevumi 30 

1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 30 



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 
0 

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 
0 

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 1 899 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 899 



5200 Pamatlīdzekļi 1 899 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana  1 899 

      

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 1 195 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 266 

   
 

 

         
  



Paskaidrojuma raksts  

Alsungas novada pašvaldības 2017.gada budžeta tāmes grozījumiem, pamatojoties uz 

likumu “Par pašvaldību budžetiem”. 

Pamatbudžets 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas 

pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti. 

Ieņēmumi  ar grozījumiem plānoti EUR 1554164, kas ir par Euro 99395 vairāk kā 

plānots 2017.gada maijā, veicot Pamatbudžeta tāmes grozījumus..  

Palielinājumu galvenokārt  veido : 

I  Nenodokļu ieņēmumi Euro 13305- Transporta līdzekļu pārdošana; 

II Valsts budžeta transferti Euro 107480--Dotācijas skolēnu ēdināšanai Euro 

1500,Mērķdotācijas Mūzikas skolas pedagogiem Euro 24583,Mērķdotācijas Alsungas 

vidusskolas pedagogu atlīdzībai Euro 57320,Mērķdotācijas PII pedagogu atlīdzībai Euro 

10112,Dotācijas izglītības iestāžu projektiem Euro 8013,Mērķdotācijas veselības projektam 

Euro 1400,KM mērķdotācijas kokles spēlei Euro 1000,Dotācijas no Labklājības ministrijas 

asistentu pakalpojumiem Euro 826,Mērķdotācijas Setu-Suitu projektam  Euro 2726. 

Samazinājumu galvenokārt veido EST-Lat projekta izmaiņas, kam 2017.gadā netiks 

saņemts finansējums Euro 31469 apmērā, kā atmaksātās drošības naudas vēlēšanu 

apvienībām.   

Izdevumi 

Budžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 17322530, t.i. par Euro 40833 vairāk kā 

plānots šā gada maijā.  

Lielākās palielinājumu summas izdevumos veido  

1. Pedagogu mērķdotāciju sadalījums algām, piemaksām un VSAO iemaksām; 

2. Izdevumi ārvalstu komandējumu apmaksai projektu ietvaros; 

3. Maksas par komunālajiem (elektroererģija) izdevumiem palielinājums; 

4. Inventāra ( jaunu telefonu iegāde domes darbiniekiem un inventāra iegāde vidusskolas 

un PII ēdināšanas bloku apvienošanai) 

Speciālais budžets 

  Speciālā budžeta ieņēmumi tāmē ar grozījumiem summa Euro 88551,  palielinājumu Euro 

6596 veido prognozējamais Dabas resursu nodokļa palielinājums Euro 2000 (vadoties no 9 

mēnešos saņemtā), kā arī transferts no pamatbudžeta ceļu projektu realizēšanai Euro 4596 un LAD 

atmaksa projektam pārejas izveidošanai pie Alsungas vidusskolas 

Speciālā budžeta izdevumi tāmē ar grozījumiem Euro  112129 , palielinājumu Euro 24967  

veido izdevumi autoceļu projektiem. 

Ziedojumi un dāvinājumi 

    Ieņēmumu daļā tāmē ar grozījumiem kopsumma Euro 859, palielinājumu veido transferts no 

pamatbudžeta Euro 200  “Suitu jostas” izveidošanai, bet samazinājumu- plānoto, bet nesaņemto 

ziedojumu summa. 

       Visi izdevumi izlietoti “Suitu jostas” izveidei. 



10.# 

Zemes lietošanas mērķa maiņa 

  

 Pamatojoties uz noslēgto līgumu ( 25.04.2017) starp Alsungas novada domi un [..] , kur 

tagad ir noteikts lietošanas mērķis 0901- izglītības un zinātņu iestāžu apbūve, pamatojoties 

uz LR 1994.gada 19.maija likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,  

 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.,  

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās  darbības komitejas  

deputātu  atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj:  

1. Nekustamam īpašumam “Skolas iela 11A” zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 

Nr.62420080371 noteikt dalīto lietošanas mērķi:  

1.1.zemes gabala kopplatība 1.4891 ha, tajā skaitā lielākajai daļai 1.3491 ha, saglabājot 

lietošanas mērķi 0901- izglītības un zinātņu iestāžu apbūve,  

1.2.otrai daļai - pamatojoties uz noslēgto apbūves līgumu 25.04.2017.ar platību 0.14 ha noteikt 

lietošanas mērķi 0801-komercdarbību objektu apbūve. 

2. Valsts zemes dienestam lūgt piešķirt zemes vienības daļai 0,14 ha kadastra apzīmējumu- 

nosakot lietošanas mērķi 0801-komercdarbību objektu apbūve. 

 

11.# 

Par precizējumiem 21.09.2017. saistošajos noteikumos Nr.10/2017 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

     

     Saskaņā ar  

 VARAM  04.10.2017. VĒSTULI  Nr.1-18/7579 “Par saistošajiem noteikumiem 

Nr.10/2017”, 

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas  

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Precizēt  21.09.2017. saistošos noteikumus Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli 

Alsungas novadā”: 
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Apstiprināti 

ar Alsungas novada domes 

2017.gada  21.septembra sēdes  

protokollēmumu Nr.17#3 

 

Precizēti 

Ar Alsungas novada domes  

2017.gada 20.oktobra sēdes  

Protokollēmumu 18#11 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 

2017. gada 21. septembrī                                                                                                   Nr.10/2017  

Par nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1. panta otrās daļas 9.¹ punktu, 2. panta 8.
1 

daļu, 

3. panta 1.
4 

un 1.
6 

daļu, 

5.panta 1
1
, 1

2
 un trešo daļu, 

9. panta otro daļu 

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. nekustamā īpašuma nodokļa 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 2018. gadā neapliek. 

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


4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar 

nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves 

klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:  

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības,  

4.2. būves kadastrālās vērtības.  

5. Pamats 3% nodokļa likmes piemērošanai ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves 

atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu. Maksāšanas 

paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību 

apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldības 

Būvvalde pieņēmusi lēmumu par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.  

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 pieņemšanas.  

7. Nekustamā īpašuma lietotāji, kuri īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvuši 

līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā 

īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas 

ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, 

uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli. 

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% 

apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:  

8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības,  

8.2. būves kadastrālās vērtības.  

9. Noteikt nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu – ne vēlāk kā septiņu 

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 Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais 

dienests) lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss; 

10.2. 70%  par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 

īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir 

dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās 

laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī 

aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst 

vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir 

deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, ja nekustamā īpašuma 

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem. 

11. 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, Alsungas novada domes nekustamā īpašuma 

speciāliste anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās 

personas vai ģimenes statusa anulēšanas. 

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

 

 

Priekšsēdētāja           D.Kalniņa 
 
 



12.# 

Par piemaksu Alsungas Mūzikas skolas direktorei par papildus pienākumu veikšanu 

A.Macpans, A.Mundiciema 

 

Pamatojoties uz: 

 deputāta A. Macpana 11.10.2017. iesniegumu ar lūgumu izskatīt jautājumu par 

Alsungas mūzikas skolas darba algu piemaksu turpināšanu, 

 ņemot vērā domes priekšsēdētāja Aivara Sokolovska 2017. gada 31. janvāra janvāra 

rīkojumu Nr. 2.3.1/11, ar kuru noteikta ikmēneša piemaksa Alsungas Mūzikas skolas 

direktorei Janetai Kristapsonei no Valsts mērķdotācijām Euro 170,00 par papildus 

pedagoģisko darbu, sagatavojot Alsungas Mūzikas skolas audzēkņus koncertiem un 

konkursiem, kā arī koncertu organizēšanu laikā no 2017.gada 1. janvāra līdz 

31.augustam, 

 Finanšu nodaļas vadītājas A. Mundiciemas informāciju, ka Alsungas mūzikas skolai 

valsts finansējums 2017.gada 12 mēnešiem piešķirts 82033,00 euro un visu pedagogu 

mēnešalgas likme palielināta no 680 uz 850 euro. No piešķirtās mērķdotācijas visu 

pedagogu mēnešalgām janvārī – augustā izlietoti 54382,60 euro, bet saskaņā ar 

tarifikācijām septembrī – decembrī paredzēts izlietot 25136,92 euro, tātad rezervē 

paliek 2513,48 euro, 

 Finanšu nodaļas vadītājas A. Mundiciemas informāciju, ka, saskaņā ar 2016. gada 5. 

jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 25. 

punktu, piemaksu par papildu pedagoģisko darbu, kas nav iekļauts pedagoga amata 

aprakstā, nosaka līdz 30 procentiem no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas 

par stundām. Alsungas Mūzikas skolas direktorei, saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu, 

ir tarificētas 7 stundas kā skolotājai, tātad piemaksa drīkst  būt ne vairāk kā 59,50 euro, 

pie tam tā jāiekļauj tarifikācijā. 

 12.10.2017. Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas  

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” Daiga Kalniņa 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Noteikt Alsungas Mūzikas skolas direktorei Janetai Kristapsonei ikmēneša piemaksu Euro 

170,00 par papildus pedagoģisko darbu, sagatavojot Alsungas Mūzikas skolas audzēkņus 

koncertiem un konkursiem, kā arī koncertu organizēšanu. 

2. Piemaksu ( EKK 1147) un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus ( EKK 1210) veikt 

no piešķirtajām valsts mērķdotācijām 

3. Piemaksu noteikt no 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. 

 
 

13.# 

Par pašdarbības pulciņiem Alsungas kultūras namā 

D.Kalniņa, G.Matēviča 

 

Saskaņā ar: 

 kultūras nama direktores G.Matevičas  12.10.2017. iesniegumu par kultūras nama 

pašdarbības pulciņu un personālsastāva sarakstu, 



 12.10.2017. Alsungas novada domes Finašu un saimnieciskās darbības komitejas  deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Kultūras nama  pašdarbības pulciņu sarakstu 2017.gada 16.oktobris - 

31.decembris (pielikumā). 

 

 

14.# 

Noteikumi “Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11. un 12.klases 

skolēniem” 

 Ziņo A.Mundiciema 

 

Priekšsēdētāja D.Kalniņa iepazīstina ar Noteikumu izmaiņām: 

 Precizēts 3.4.1.apakšpukts- nomainīts laiks, 

 4.un 5.punkti ir precizēti atbilstoši likumdošanai. 

Diskusijas. 

Priekšsēdētāja D.Kalniņa: balsojam, kuri ir par noteikumu 4.1.1. apakšpunkta saīsināto redakciju: 

“ audzēkņa vecāks slēdz līgumu ar Alsungas vidusskolu par dalībnieka piedalīšanos 

autoapmācībā” pārcelsanu uz 6.punktu? 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī”nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Pārcelt Noteikumu  4.1.1. apakšpunktu  saīsinātā redakciju: “audzēkņa vecāks slēdz 

līgumu ar Alsungas vidusskolu par dalībnieka piedalīšanos autoapmācībā”  uz 6.punktu. 

Priekšsēdētāja D.Kalniņa: balsojam, kuri ir par noteikumu  4.1.5. ( pēc noteikumu 4.1.1. 

apakšpunkta pārcelšanas uz 6.punktu, priekšsēdētājas  nosauktais  4.1.5. reģistrējas kā 4.1.4. 

apakšpunkts) sadali 2 daļās, izveidojot 2 apakšpuktus: 

 

4.1.4.atmaksāt Alsungas vidusskolas budžetā autoapmācības programmas īstenotājam 

samaksātos naudas līdzekļus par neattaisnoti nokavētajām  autoapmācības 

nodarbībām; 

4.1.5.atmaksāt visus izdevumus, ja  līgumā noteiktajā termiņā nav iegūta autovadītāja 

apliecība.  

 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 



“Atturas” nav, 

“Pretī”nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Noteikumu 4.1.4.apakpunktu sadalīt 2  daļās, izveidojot 2 apakšpunktus šādā redakcijā: 

 

4.1.4. atmaksāt Alsungas vidusskolas budžetā autoapmācības programmas īstenotājam 

samaksātos naudas līdzekļus par neattaisnoti nokavētajām  autoapmācības nodarbībām; 

4.1.5. atmaksāt visus izdevumus, ja  līgumā noteiktajā termiņā nav iegūta autovadītāja 

apliecība.  

 

Priekšsēdētāja D.Kalniņa balsojam kopumā par Noteikumiem. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī”nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Pārcelt Noteikumu  4.1.1. apakšpunktu ar saīsinātu redakciju: “audzēkņa vecāks slēdz 

līgumu ar Alsungas vidusskolu par dalībnieka piedalīšanos autoapmācībā” uz 6.punktu. 

2. Noteikkumu 4.1.4. apakpunktu sadalīt  2  daļās: 

 

4.1.4.atmaksāt Alsungas vidusskolas budžetā autoapmācības programmas īstenotājam 

samaksātos naudas līdzekļus par neattaisnoti nokavētajām  autoapmācības nodarbībām; 

4.1.5.atmaksāt visus izdevumus, ja  līgumā noteiktajā termiņā nav iegūta autovadītāja 

apliecība.  

 

3.Apstiprināt  noteikumus “Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11.un 

12.klases skolēniem” (pievienots). 
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APSTIPRINÄTI:  

ar Alsungas novada domes  

20.10.2017.sēdes 

 protokolllēmumu Nr.18#14  

 

Noteikumi 

Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11. un 12.klases skolēniem 

 

1. Vispārīgie jautājumi: 

1.1. Kārtība, kādā organizē auto apmācību Alsungas vidusskolā 11. un 12. klases skolēniem 

(turpmāk tekstā — KĀRTĪBA) nosaka veicamās darbības, lai nodrošinātu skolēniem auto 

apmācības programmas apguvi. 

1.2. Auto apmācība notiek Alsungas vidusskolā. Teorētiskā kursa , pirmās palīdzības kursa, 

valsts eksāmena teorijā, vadītāja apliecības  apmaksu veic no Alsungas vidusskolas šim 

mērķim piešķirtajiem  finanšu līdzekļiem.    

2. Auto apmācību organizē vienu reizi mācību gadā.  

3. Pieteikšanās auto apmācībai: 

3.1. Pieteikties auto apmācībai var  Alsungas vidusskolas  skolēni, kuri grupas komplektēšanas 

laikā mācās 11. un 12. klasē, ievēro skolas iekšējās  kārtības noteikumus un kuriem 

iepriekšējā semestrī visos mācību priekšmetos vērtējums ir vismaz 4 balles. 

3.2. Piesakoties auto apmācībai, skolēns iesniedz: 

3.2.1. Skolēna un viena no vecākiem parakstītu iesniegumu. 

3.2.2. Medicīnisko izziņu  atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumu 

Nr. 940 “Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un 

personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par 

pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību”. 

3.3. Alsungas vidusskola slēdz līgumu ar iestādi vai organizāciju, kurai ir atbilstoša licence, par 

auto apmācības organizēšanu vidusskolēniem, kurā norādītas teorētiskā kursa, pirmās 

palīdzības kursu, valsts eksāmenu teorijā un vadītāja apliecības izmaksas. 

3.4. Alsungas vidusskolas  pienākumi: 

3.4.1. Izsludināt skolēnu pieteikšanos auto apmācības programmas apguvei līdz kārtējā  

gada 15.septembrim. 

3.4.2.  Komplektēt 11. un 12. klases skolēnu  grupu, kuri vēlas apgūt auto apmācību. 

3.4.3. Vienoties ar programmas īstenotāju par teorētisko nodarbību grafika 

saskaņošanu ar skolas mācību priekšmetu stundu sarakstu. 

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


3.4.4. Vienoties ar programmas īstenotāju par braukšanas nodarbību organizēšanas 

laikiem. 

3.4.5. Slēgt līgumu ar programmas īstenotāju par telpu nomu kursu norisei atbilstoši 

Domes apstiprinātajam cenrādim. 

3.4.6.Ja skolēns neapmeklē nodarbības vai līgumā noteiktajā termiņā nav ieguvis 

autovadītāja apliecību, pieprasīt atmaksāt no skolēna vai viņu vecāka, kurš 

noslēdzis līgumu par skolēna dalību autoapmācības kursos, programmas 

īstenotājam samaksāto naudu. 

4. Auto apmācības grupas dalībnieka- vidusskolēna pienākumi: 

4.1. Apmeklēt visas kursu programmā noteiktās teorētiskās nodarbības. 

4.2. Ievērot braukšanas nodarbību grafikus. 

4.3. Iegūt autovadītāja apliecību līgumā noteiktajā termiņā. 

4.4.   Atmaksāt Alsungas vidusskolas budžetā autoapmācības programmas īstenotājam 

samaksātos naudas līdzekļus par neattaisnoti nokavētajām  autoapmācības 

nodarbībām. 

4.5. Atmaksāt visus izdevumus, ja  līgumā noteiktajā termiņā nav iegūta autovadītāja 

apliecība. 

5. Pašvaldības pienākumi un tiesības.  

5.1. Pašvaldības pienākumi: 

5.1.1. Sadarbībā ar Alsungas vidusskolu plānot un iedalīt finanšu līdzekļus Alsungas 

vidusskolas auto apmācības kursu daļējai apmaksa. 

5.1.2. Apmaksāt no vidusskolas budžeta līgumā noteikto summu programmas 

īstenotājam. 

5.2. Pašvaldības tiesības: 

5.2.1. pieprasīt no Alsungas vidusskolas grupu dalībnieku-vidusskolēnu sekmju izrakstu 

no E- klases. 

5.2.2. pieprasīt no programmas īstenotāja dalībnieku nodarbību apmeklētības sarakstu. 

6. Audzēkņa vecāks slēdz līgumu ar Alsungas vidusskolu par dalībnieka piedalīšanos 

autoapmācībā. 

 

 

Priekšsēdētāja                                  D.Kalniņa 

 

 

 

 

 
 
  



15.# 

Par pretendentu apstiprināšanu Domes apbalvojumiem 

D.Kalniņa 

Saskaņā ar:  

 20.10.2015. Nolikumu “Par Alsungas novada domes apbalvojumiem”, 

 Publikāciju Alsungas novada domes 2017.gad septembra informatīvajā izdevumā 

“Alsungas  ziņas”, 

 Iedzīvotāju  iesniegumiem novada domes kancelejā, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Inga 

Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Zaiga Vanaga, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā 17.novembrī plkst.19.00  

novada Kulturas namā apbalvot ar Alsungas novada domes  apbalvojumiem: 

Goda pilsonis   

Ilga Leimane   

Goda raksts   

Juris Lipsnis 

Emīlija Sonka 

  

   

Atzinības raksts 

Vija Bikse 

Mārīte Freidenfelde 

Dzidra Petroviča  

Deju kopa “Kalmes”   

Biedrība “Suitu amatnieki” 

Pateicības raksts 

Irēna Hartmane 

Viesturs Zviedrs 

Sergejs Ahmaduļins 

Dzintars Leja 

Kristaps Porziņģis 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja ________________________________________D.Kalniņa    30.10.2017. 

Sēdi protokolēja_______________________________________V.Zingberga 30.10.2017. 

 



  

1.PIELIKUMS 

Pie Alsungas novada domes 20.10.2017.sēdes  

protokollēmumaNr.18#13”Par pašdarbības puciņiem Alsungaskultūras namā 

                    ALSUNGAS NOVADA DOMES 

             KULTŪRAS NAMA PULCIŅA  PERSONĀLA SASTĀVA SARAKSTS  

  

 

                                          ar 2017.gada 16.oktobri 

    

 

  

                   

Amata 

nosaukums 

Profesijas 

(amata) 

kods pēc 

Profesiju 

klasifikator

a 

Uzvārds Vārds Slodze 

Stund

u 

likme 

Normatīvā

s stundas 

Algas 

 likme 

 uz 

pilnu 

slodzi     

 ( 

EUR) 

Mēneš 

alga    

(EUR) 

KM 

finan 

sējums  

(EUR) 

Piemaksa par pulciņu 

vadīšanu (EUR) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

deju kopas 

Suiti 

koncertmeistar

e   265225 Raģele Ilze   2,38 30       71,40 

deju kopas 

Suiti vadītāja 265310 Kalniņa Zane   5,88 30   176,40     

ansambļa-

kapelas Suitu 

muzikanti""  

vadītājs    265218 

Jēkabson

s 

Modri

s   2,38 40       95,20 

pensionāru 

deju 

kopas"Kalmes" 

vadītāja  265310 Gornija Silvija   2,38 40   95,20     

Amatierteātra 

vadītāja 265230 Macpane Annija   2,38 40       95,20 

Folkloras kopa 265227 Matēvič Gunta   5,64 30       169,20 



Suitiņi vad. a 

Koncertmeistar

e 265225 Pavāre Ilga   2,38 30   71,40     

Suitu dūdinieki 

vadītājs 265218 Lipsnis  Juris   2,38 30   71,40     

Keramikas 

pulciņa 

vadītāja  265122 Bikse Vija   2,38 30   71,40     

KOPĀ             
  

471,52 0,00 431,00 

Kultūras nama 

direktore   

Gunta  

Matēvič

a 

  

    

 

 

Novada domes 

priekšsēdētāja   

Daiga 

Kalniņa 

      



 


