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ALSUNGAS NOVADA 
DOMES 
SĒDE 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 

1. Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

SĒDES PROTOK0LS  
Alsungā 

                                                                                 
2017.gada    16.februārī                                                                                                                   Nr.    3     
                                                                  
Darba kārtībā: 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu.  
2. Adreses apstiprināšana. 
3. Par pārstāvju  iekļaušanu novada domes Civilās aizsardzības komisijas sastāvā. 
4. Par papildus telpu piešķiršanu Alsungas  Muzeja lietošanai. 
5. Par papildinājumiem Alsungas novada domes  20.02.2014. sēdes protokollēmumā par telpu nomu. 
6. Par novada domes izpilddirektora iesniegumu par palīdzības  izvērtēšanu   valsts un pašvaldību 

apbalvojumu saņēmējiem un politiski represētām personām. 
7. Par nekustamā īpašuma  “Rudumi” zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 
8. Par precizējumiem  Alsungas novada domes 15.12.2016. sēdes protokollēmumā  Nr. 15. un 

2017.gada 13.janvāra sēdes protokollēmumā Nr. 1.  
9. Par Alsungas novada domes priekšsēdētāja A.Sokolovska  31.01.2017. rīkojuma Nr.2.3.1/11 

“Piemaksa par papildus pedagoģisko darbu” apstiprināšanu. 
10. Par dzīvojamās platības piešķiršanu. 
11. Pārjaunojuma līgums  par Zemes gabala nodošanu VUGD bezatlīdzības  lietošanā pārjaunošanai. 
12. Par grozījumiem komunālā iecirkņa, autoceļa fonda un mājokļu apsaimniekošanas atalgojamo 

darbinieku personāla  sastāva sarakstos (ar 01.03.2017.) . 
13. Saistošo noteikumu projekta Nr.2/2017 “Par Alsungas novada domes budžetu 

2017.gadam”apstiprināšana, pašvaldības budžeta rezerves fondā rezervējot 3500,00 euro biedrības 
“Stiprinieku Republika” pasākumam. 

                

Domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis: kas par šādu darba kārtību? 
Klātesošie deputāti vienbalsīgi apstiprina darba kārtību ar trīspadsmit darba kārtības jautājumiem. 
 
             Novada domes  sēdi sāk pēc apvienoto komiteju sēdes plkst. 16.00 un beidz plkst.17.30 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,I.Staņislavčika, Z.Vanaga,  
Sēdē nav ieradušies deputāti: E.Zvejnieks, D.Martinova, G.Rozentāls. 
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema,  
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
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1. # 
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs, S.Kreičmane,V.Zingberga  

                              Saskaņā ar: 
• likumu “Par  nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

(2) Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā 
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā vai valdījumā, nekustamā 
īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai 
nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

• Benitas Vējas un Modra Vilerta iesniegumiem 16.01.2017. ; 
•  Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga , 
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 
 
1. Samazināt 2017.g. nekustamā īpašuma nodokli  par 50% politiski represētām  personām: 

 
1.1.  Benitai Vējai par nekustamo īpašumu Alsungas novadā; 
1.2.  Modrim Vilertam par nekustamo īpašumu Alsungas novadā. 
 

 
 
2.# 
ADRESES APSTIPRINĀŠANA 

 
A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

Alsungas novada domē 7.02.2017. tika saņemts Valsts akciju sabiedrības Valsts nekustamie īpašumi, 
reģ.Nr.40003294758, juridiskā adrese  Vaļņu iela 28, Rīga iesniegums  ar lūgumu piešķirt adreses īpašumam ar 
kadastra Nr.62420060070 ēkai ar kadastra apzīmējumu 62420060040005. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma 17.panta ceturto daļu un MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698 “Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 29.punkta 2.1.apakšpunktu,   

pamatojoties uz Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis,  A.Kaminskis,  I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga , 
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Lai īpašumu reģistrētu Zemesgrāmatā ēkai ar kadastra apzīmējumu 62420060040005 telpu grupām 

piešķirt adreses: 
2. Telpu grupai 62420060040005001- ‘’Jaunreģi’’-1, Alsungas novads. 
3. Telpu grupai 62420060040005002- ‘’Jaunreģi’’-2, Alsungas novads. 
4. Telpu grupai 62420060040005003- ‘’Jaunreģi’’-3, Alsungas novads. 
5. Telpu grupai 62420060040005004- ‘’Jaunreģi’’-4, Alsungas novads. 
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3.# 
Par pārstāvju  iekļaušanu novada domes CA komisijas sastāvā 
A.Sokolovskis 
 

                            Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma  
• 2.pantu- Likuma mērķis-Likuma mērķis ir noteikt civilās aizsardzības sistēmas un katastrofas 

pārvaldīšanas subjektu kompetenci, lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma 
drošību un aizsardzību katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā. 

• 11.panta sadaļām:  Pašvaldības domes, tās priekšsēdētāja, pašvaldības institūcijas un tās vadītāja 
uzdevumi un tiesības 

(1) Pašvaldības domes uzdevumi ir šādi: 
1) nodrošināt pašvaldības institūcijas ar tām civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā noteikto 
uzdevumu izpildei nepieciešamo finansējumu; 
2) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu; 
3) apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu; 
4) pēc katastrofas pārvaldīšanas subjekta pieprasījuma sniegt informāciju par pašvaldības domes un 
pašvaldības institūciju rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas pārvaldīšanai; 
5) nodrošināt iedzīvotāju evakuāciju no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, kā arī šo 
iedzīvotāju uzskaiti, pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu un sociālo aprūpi; 
6) savu iespēju robežās nodrošināt katastrofas pārvaldīšanā iesaistītajām valsts un pašvaldības institūciju 
amatpersonām, juridiskajām un fiziskajām personām piemērotus darba un sadzīves apstākļus; 
7) piedalīties civilās aizsardzības mācībās un organizēt pašvaldības civilās aizsardzības mācības. 

(2) Pašvaldības domei ir tiesības: 
1) šajā likumā pašvaldībām noteiktās kompetences ietvaros pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un 
pašvaldības institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām civilajai aizsardzībai un katastrofas 
pārvaldīšanai nepieciešamo informāciju; 
2) ierosināt, lai Ministru prezidents pārņem vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanu; 
3) vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanā iesaistīt valsts un pašvaldības institūcijas, 
juridiskās un fiziskās personas, kā arī to rīcībā esošos resursus; 
4) katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā ierobežot personu pulcēšanos un pārvietošanos attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku līdz divām nedēļām, par ierobežojumiem un to atcelšanu 
informējot Ministru kabinetu un blakus esošās pašvaldības, kā arī publicējot attiecīgus paziņojumus 
plašsaziņas līdzekļos; 
5) uzlikt tās padotībā esošai institūcijai pienākumu izstrādāt attiecīga objekta civilās aizsardzības plānu, kas 
saskaņojams ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 

(3) Pašvaldības domes priekšsēdētājs vada civilās aizsardzības uzdevumu izpildi pašvaldībā un nodrošina šā 
likuma 6.panta pirmās daļas 9.punktā minētās vietēja mēroga katastrofas pārvaldīšanas koordinēšanu. 

• Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes 16.01.2017. dokumentu Nr.20/19/2233 “Par 
pārstāvja deleģēšanu”; 

• Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes Virsmežniecības 16.02.2017. dokumentu Nr.VM3.1-
19/64”Par pārstāvja deleģēšanu”; 

• AS “Sadales tīkls” 03.02.2017. e-vēstuli  par kontaktpersonām Civilās Aizsardzības komisijā, 
• Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs,J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga , 
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Iekļaut Alsungas novada domes Civilās aizsardzības komisijā papildus pārstāvjus ar 

padomdevēja tiesībām:   
1.1. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes deleģēto Valsts policijas Kurzemes reģiona 

pārvaldes Kuldīgas iecirkņa priekšnieku Normundu Alecki; 
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1.2. Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības pārstāvi Kuldīgas nodaļas  mežzini Juri 
Šteinbergu; 

1.3. AS “Sadales tīkls” kontaktpersonas Kristapu Kervi un Andi Balandīnu. 
 
 
  4.# 
Par papildus telpu piešķiršanu Alsungas  Muzejam lietošanai  

A.Sokolovsks,V.Dunajevs 

Saskaņā ar: 
• Muzeja vadītājas I.Bredovskas iesniegumu 07.02.2017. par papildus otrā stāva 24.telpas iedali Muzeja 

vajadzībām un papildus pievienoto inventarizācijas plāna shēmu; 
• Domes priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju:  Priekšlikums piešķirt telpu krājumu glabāšanai. Lēmumu 

pieņemt domes sēdē; 
• Izpilddirektora V.Dunajeva rezolūciju: Patreiz uz telpu  neviens nav pieteicies, un varētu piešķirt Muzejam- 

vērtību atbilstošai glabāšanai un apskates nodrošināšanai; 
• Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 

 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs,J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga , 
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Ar 16.02.2017. Alsungas  Muzejam paplašināt telpas: platība Nr.24-inventarizācijas plānā -otrais stāvs, viena 

telpa 28,2 km2 platībā . 
 
 
 
 
5.# 
Par papildinājumiem Alsungas novada domes  20.02.2014. sēdes protokollēmumā  par telpu nomu 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs, S.Galiņa 
 
Saskaņā ar: 

• Alsungas novada domes 20.02.2014. sēdes protokollēmuma izrakstu Nr.2#18 ”PAR TELPU NOMAS MAKSU SIA 
“KAD PLUSS.  PAR NEDZĪVOJAMO TELPU NOMU”;  

• 31.01.2017. Alsungas novada domes sēdes protokollēmumu Nr.2#2 “Par telpu iznomāšanu individuālā darba veicējai 
N.Rutulei”, 

• Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs,J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga , 
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Ar 1.02.2017.papildināt  Alsungas novada domes sēdes 20.02.2014. protokollēmumu Nr.2#18 “PAR NEDZĪVOJAMO 

TELPU NOMU” ar 2.11.apakšpunktu: individuālā darba veicējai Natālijai Rutulei maksa mēnesī: 
   par nedzīvojamo telpu nomu par 1 kvm 0,36euro +PVN un apkures pakalpojumi 1.33 euro+PVN par kvm. 
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6.#  
Par novada domes izpilddirektora iesniegumu par palīdzības  izvērtēšanu   valsts un pašvaldību 
apbalvojumu saņēmējiem un politiski represētām personām 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

 
Saskaņā ar: 

• Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 
• Alsungas novada domes izpilddirektora V.Dunajeva iesniegumu par iespēju apzināt un izvērtēt palīdzības 

sniegšanu, godinot pašvaldībā dzīvojošas personas, kuras apbalvotas ar: 
 Valsts apbalvojumiem: 
Triju Zvaigžņu ordeni un tā goda zīmēm, 
Viestura ordeni un tā goda zīmēm, 
Atzinības krustu un tā goda zīmi, 
1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi 
Pašvaldības apbalvojumu: 
Goda novadnieks, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga , 
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Uzdot Alsungas novada Muzeja vadītājai 2017.gada pirmajā pusgadā apzināt personas, kuras deklarētas 

Alsungas novadā un  apbalvotas ar 
 1.1.Valsts apbalvojumiem: 
                    Triju Zvaigžņu ordeni un tā goda zīmēm, 
                     Viestura ordeni un tā goda zīmēm, 
                     Atzinības krustu un tā goda zīmi, 
                     1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 
 
1.2 Politiski represētās personas. 
 
   1.3.Pašvaldības apbalvojumu: 
                         Goda novadnieks 

 
2. Administrācijai-Kancelejai līdz 1.05.2017.izstrādāt Noteikumus par kārtību kādā pašvaldība sniedz palīdzību 

administratīvajā teritorijā deklarētajām personām, kuras apbalvotas ar punktos 1.1.- 1.3 minētajiem 
apbalvojumiem. 

 
 
 
7.# 

Par nekustamā īpašuma  “Rudumi” zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 
A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

 
       Saskaņā ar zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ‘’RUDUMI’’ ar kadastra apzīmējumu 
Nr.62420030014, kas izstrādāts, pamatojoties uz īpašuma ‘’RUDUMI’’  2016. gada 24. novembra Alsungas novada 
domes sēdes protokolu Nr. 14 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam ‘’Rudumi’’ zemes gabalam 
ar kadastra apzīmējumu 62420030014’’. 

 Pieņemt zināšanai, ka SIA ‘Metrum”’ izstrādājis zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ‘’Rudumi’, 
kur   zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  Nr.62420030014 sadalāma divās daļās kopplatība 8.02 ha    

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumiem Nr.505 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
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Zemes ierīcības likuma 19.pants nosaka, ka Zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 
administratīvo aktu;  

Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 
11. punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai tā noraidīšanu; 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka Administratīvajā teritorijā, 
tās teritoriālā iedalījuma vienībā un apdzīvotajā vietā ietilpstošās ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei 
paredzētās zemes vienības un telpu grupas adrešu reģistrā reģistrē Valsts zemes dienests, pamatojoties uz 
pašvaldības kompetentās institūcijas sniegto informāciju; 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punkts paredz, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek 
izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;  

Pamatojoties uz likuma ,,Zemes ierīcības likums” 19.panta otro daļu; likuma ,,Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums” 17.panta otro daļu; Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumiem" ; Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, kā arī 
saskaņā ar Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,  I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

  
1.  Apstiprināt SIA „Metrum" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam ‘’Rudumi’’ zemes 

gabalam ar kadastra apzīmējumu 62420030014, Alsungas novads. 
2. Apstiprināt nekustamam īpašuma Rudumi sadalījumu : 
2.1.  Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr.62420030014 ar kopplatību 8.02 ha, kas sadalāms 2. 

daļās- 
- zemes gabalam  Nr.1, kadastra apzīmējums 62420030118-1.02ha ha saglabājot un atstājot nosaukumu 

‘Rudumi’’  Alsungas novads, lietošanas mērķi: lauksaimniecība ( kods 0101) Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. 
Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt esošo adresi. 

- zemes gabalam  Nr.2,  kadastra apzīmējums 62420030119- 7.0 ha piešķirt nosaukumu ‘’ Meža Rudumi’, 
nosakot lietošanas mērķi- mežsaimniecība ( kods 0102). Zemes gabals, uzmērot ,var tikt precizēts. 

2.2. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto  zemes ierīcības 
projektu. 

2.3 Lēmumu  desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšana nosūtīt Valsts Zemes dienesta Kurzemes 
reģionālajai nodaļai. 

2.4 Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā Administratīvajā 
rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401) 
 
 
 
  8.# 
Par precizējumiem  Alsungas novada domes 2016.15.decembra sēdes protokollēmumā  Nr. 15 un 2017.gada 
13.janvāra sēdes protokollēmumā Nr. 1 

A. Sokolovskis, A.Mundiciema 
 

                Pamatojoties  uz Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomes informāciju par nepieciešamiem papildinājumiem  15.12.2016.sēdes protokollēmumā  Nr. 15.  un 2017.gada 
13.janvāra sēdes protokollēmumā  Nr. 1. “Par pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē”, Domes lēmums jāpapildina ar 
apliecinājumu, ka aizņēmums tiks atmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Saskaņā ar  Alsungas novada 
domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis,  I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
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Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

         Papildināt domes lēmumu par aizņēmuma ņemšanu valsts kasē jauna pasažieru autobusa iegādei Alsungas 
novada domes autonomās funkcijas- skolēnu pārvadāšanai, to izsakot sekojošā redakcijā: 

1. Ņemt aizņēmumu  Valsts kasē pašvaldības autonomās funkcijas- skolēnu pārvadāšanas- 
nodrošināšanai nepieciešamā autobusa iegādei Euro  60900.00 (Sešdesmit tūkstoši deviņi simti euro 
00 eurocenti)  uz 7 (septiņiem) gadiem ar mainīgo procentu likmi ar likmes maiņu 1 (vienu) reizi gadā. 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas pirmais mēnesis- 2017.gada aprīlis. 
3. Aizņēmumu atmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 
 
 
9.# 

Par Alsungas novada domes priekšsēdētāja A.Sokolovska  31.01.2017. rīkojuma Nr.2.3.1/11 “Piemaksa 
par papildus pedagoģisko darbu” apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema, V.Zingberga 

         Saskaņā ar: 
• Alsungas novada  domes 31.01.2017. apvienoto komiteju sēdes atzinumu par 170 euro piemaksu  Janetai 

Kristapsonei par papildus pedagoģisko darbu, sagatavojot Alsungas mūzikas skolas audzēkņus 
koncertiem un konkursiem, kā arī koncertu organizēšanu, 

• Alsungas novada domes  31.01.2017.priekšsēdētāja A.Sokolovska  rīkojumu Nr.2.3.1/11 „Piemaksa par 
papildus pedagoģisko darbu“, 

• Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt 31.01.2017. Alsungas novada domes  priekšsēdētāja rīkojumu Nr.2.3.1/11 „Piemaksa par 

papildus pedagoģisko darbu“  šādā redakcijā: 
 
      „Pamatojoties  uz  Valsts budžeta dotāciju sadalījumu  profesionālās ievirzes  izglītības programmu finansēšanai 
saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 1035  un Alsungas Mūzikas skolas 
profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirto 
dotāciju periodam no 2017.,gada 1.janvāra līdz 31.augustam,  

uzdodu: 
 

1. Par papildus pedagoģisko darbu, sagatavojot Alsungas mūzikas skolas audzēkņus koncertiem un 
konkursiem, kā arī koncertu organizēšanu, noteikt ikmēneša piemaksu Mūzikas skolas direktorei Janetai 
Kristapsonei  euro 170.00  periodā no 01.01.2017 līdz 31.08.2017. 

 
2. Piemaksa (EKK 1147)  un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus (EKK 1210)  veikt no piešķirtajām 

valsts dotācijām . 
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10.# 
Par dzīvojamās platības piešķiršanu 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V.Zingberga 
 

Saskaņā ar: 
• likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 2. pantu. Dzīvojamās telpas īre- Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas 

lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var 
nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā. Dzīvojamās telpas 
lietošanas vienīgais pamats īrniekam vai apakšīrniekam ir dzīvojamās telpas īres vai apakšīres līgums. 

• Pašvaldības dzīvojamo platību uzskaites rindu, 
• Alsungas novada domes apvienoto komiteju 16.02.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Piešķirt dzīvojamo platību Raiņa ielā 1 dz.1 Evai Cvetkovai (Ģimenē 3 cilvēki). 
 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 
 
2. Piešķirt dzīvojamo platību Dzelzceļa māja dz.3, Alsungā Mārtiņam Ērikam Sokolovskim.(Ģimenē 1 

cilvēks). 
 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 
 
3. Uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamās platības iedali Mārtiņu Rubeni. 
 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par”  J.Gulbis,  Z.Vanaga,  
Pretī” A.Sokolovskis,  
 “Atturas” E.Goldbergs, A.Kaminskis, I.Staņislavčika 
 Dome lemj: 
LĒMUMS NETIEK PIEŅEMTS 
4.  Daini Jēkabsonu uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamās platības iedali Alsungā. 
 

 
 
11# 
Pārjaunojuma līgums  par Zemes gabala nodošanu VUGD bezatlīdzības  lietošanā pārjaunošanai 
A.Sokolovskis 
 
      Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2016.gada 16.novembra Rīkojuma Nr.1-12/2453, ar kuru Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests nodod un Nodrošinājuma valsts aģentūra pārņem pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
nekustamo īpašumu Skolas ielā 11, Alsungā, 4.punktu, kas nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un 
Nodrošinājuma valsts aģentūras pienākumu noslēgt Pārjaunojuma līgumu ar Alsungas novada domi par 2014.gada 
28.jūlija līgumu Nr.1/2014 "Par zemes gabala nodošanu VUGD bezatlīdzības lietošanā", ar kuru Nodrošinājuma valsts 
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aģentūrai jāpārņem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saistības, kā arī Alsungas novada domes apvienoto 
komiteju 16.02.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs,J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga , 
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1.    Alsungas novada dome piekrīt, ka starp Patapinātāju un Patapinājuma ņēmēju 2014.gada 28.jūlijā noslēgtajā 

līgumā Nr.1/2014 "Par zemes gabala nodošanu VUGD bezatlīdzības lietošanā" noteiktās Patapinājuma ņēmēja 
saistības un tiesības līdz ar Pārjaunojuma līguma noslēgšanu pāriet Saistību pārņēmējam - Nodrošinājuma valsts 
aģentūrai. 

2.    Apstiprināt  Patapinātāja - Alsungas  novada domes, Patapinājuma ņēmēja -Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta un Saistību pārņēmēja – Nodrošinājuma valsts aģentūras Pārjaunojuma līguma projektu šādā redakcijā: 

 
PĀRJAUNOJUMA LĪGUMS 

par 2014.gada 28.jūlija līguma par Zemes gabala nodošanu VUGD 
bezatlīdzības lietošanā pārjaunošanu 

(Skolas iela 11, Alsunga) 
Iznomātāja Nr. _________________ 
Nomnieka Nr. _________________ 

 
Rīgā,                   2017.gada ____.______________ 
 

Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr.90000036596, tās priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar 
nolikumu (turpmāk – Patapinātājs), no vienas puses, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, reģistrācijas Nr.90000049834, tās priekšnieka Oskara Āboliņa personā (turpmāk – 
Patapinājuma ņēmējs), no otras puses, un 

Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas Nr.90009112024, tās direktora Ērika Ivanova personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru 
kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumiem Nr.839 „Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” (turpmāk – Saistību pārņēmējs), no trešās 
puses, 

bet visi kopā saukti Līdzēji, izsakot savu brīvo gribu bez viltus, maldības vai spaidiem, pamatojoties uz 2016.gada 13.decembra  Aktu 
Nr.1-45/126 Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārvaldīšanā esošo Iekšlietu ministrijas nekustamo īpašumu Kurzemes reģionā 
- Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā nodošanu Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldīšanā, noslēdz sekojošu līgumu: 
1. Līdzēji vienojas, ka 2014.gada 28.jūlijā starp Patapinātāju un Patapinājuma ņēmēju noslēgtais līgums par Zemes gabala nodošanu Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bezatlīdzības lietošanā (Patapinātāja līguma reģistrācijas Nr.1/2014) (turpmāk – Patapinājuma 
līgums) tiek pārjaunots, noslēdzot šo pārjaunojuma līgumu.  

2. Līdzēji vienojas, ka Patapinājuma līguma saistības un tiesības pilnā apjomā pārņem Saistību pārņēmējs, līdz ar to Saistību pārņēmējam 
ir jāpilda saistības pret Patapinātāju. 

3. Līdzēji vienojas, ka Saistību pārņēmēja kontaktpersona Patapinājuma līguma ietvaros ir Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju 
departamenta Īpašumu pārvaldes Kurzemes daļas vadītāja Aija Vilnīte, tālrunis 20211140, e-pasts: aija.vilnite@agentura.iem.gov.lv.  

4. Pārjaunojuma līgums Līdzējiem ir saistošs no 2016.gada 13.decembra un ir spēkā līdz Patapinājuma līguma darbības beigām.  
5. Šis pārjaunojuma līgums ir neatņemama Patapinājuma līguma sastāvdaļa. 
6. Pārjaunojuma līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram. 

Pušu rekvizīti un paraksti 
Patapinātājs: 
Alsungas novada dome 
Reģ.Nr. 90000036596 
Juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 
novads, LV-3306 
Norēķini: AS SEB banka 
LV78UNLA0011012130623 
Kods:UNLALV2XXX 
 
Priekšsēdētājs 
 
______________A.Sokolovskis   
z.v. 
2017.gada ___.__________ 

Patapinājuma ņēmējs: 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests 
Reģ.Nr.90000049834 
Juridiskā adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-
1050 
Norēķini: Valsts kase,  
LV67TREL2140091031000 
Kods:TRELLV22XX 
 
Priekšnieks 
 
_______________O.Āboliņš 
z.v. 
2017.gada___.___________ 

Saistību pārņēmējs: 
Nodrošinājuma valsts aģentūra 
Reģ. Nr.90009112024 
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, 
Rīgā LV-1026 
Norēķini: Valsts kase 
BIC:TRELLV22 
LV28TREL2140651016000  
 
Direktors 
 
_________________Ē.Ivanovs 
z.v. 
2017.gada ___.__________ 
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12.#  

Par grozījumiem komunālā iecirkņa, autoceļa fonda un mājokļu apsaimniekošanas atalgojamo 
darbinieku personāla  sastāva sarakstos (ar 01.03.2017.)  

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

 
      Saskaņā ar: 

• Alsungas novada domes  29.12.2016. sēdes protokollēmumu “2017.gada pašvaldības darba algas 
fonda apstiprināšana“; 

• 13.01.2017. ārkārtas sēdes protokollēmumu. “Alsungas novada pašvaldības amatu sarakstu 
apstiprināšana 2017.gadam”; 

• Novada domes izpilddirektora V.Dunajeva  iesniegumu par izmaiņām  darba  samaksā Komunālā 
iecirknī  un Autoceļu fondā strādājošiem, 

• Alsungas novada domes apvienoto komiteju 9.02.2017.  un 16.02.2017. sēžu atzinumiem, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Ar 01.03.2017. apstiprināt  grozījumus amatu un darbinieku sarakstos: 
 
Komunālais iecirknis: 

Traktora 
vadītājs 

833107 
(prof.klasifik.) 

Galbāliņš  Maigonis Slodze 0,5  
(6 mēnešus 

kalendārā gadā) 

Stundas 
likme 
  
2,584 
euro 

 Normatīvās 
stundas  
 
80 

Saimniecības 
pārzinis 

512120 Jēkabsons Modris Slodze 0,5 Likme  
pilnai 
slodzei 
424,00 

 Mēnešalga 
 
 
212,00 
euro 

 
Mājokļu apsaimniekošana 

Saimniecības 
pārzinis 

512120 Jēkabsons 
 

Modris Slodze 0,5 Likme 
pilnai 
slodzei 
424,00 
euro 

Mēnešalga 
212,00 euro 

   
        Autoceļu fonds  

Traktora 
vadītājs 

834105 Kviesītis Ivars 1 slodze Stundas likme  
2,584 euro 

Līdz 8 
stundām 
darba dienā 

Traktora 
vadītājs 

834105 Bāders Ilgvars 1 slodze Stundas likme  
2,584 euro 

Līdz 8 
stundām 
darba dienā 

Traktora 
vadītājs 

834105 Balēvičs  Normunds 0,6 
slodzes 

Stundas likme 
2,584 euro 

Līdz 4,8 
stundām 
darba dienā 
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13# 
 Saistošo noteikumu projekta Nr.2/2017 “Par Alsungas novada domes budžetu 2017.gadam” 

apstiprināšana, pašvaldības budžeta rezerves fondā rezervējot 3500,00 euro biedrības “Stiprinieku Republika” 
pasākumam 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, A.Mundiciema  
 
        Izskatot papildus saņemtos iesniegumus pašvaldībā, un saskaņā ar Alsungas novada domes apvienoto 

komiteju 9.02.2017. un 16.02.2017.sēžu atzinumiem, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm ”Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs,J.Gulbis, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, 
Z.Vanaga,  
Pretī” nav,  
 “Atturas” nav, 
 Dome nolemj: 

 
1. Apstiprināt 16.02.2017.Alsungas novada domes saistošo noteikumu projektu Nr.2/2017 “Par Alsungas 

novada domes budžetu 2017. gadam”, pašvaldības budžeta rezerves fondā rezervējot 3500,00 euro 
biedrības “Stiprinieku Republika” pasākumam. Saistošie noteikumi ar pielikumiem (pielikumā). 

 
 
 
 
 
 
Priekšsēdētājs   A.Sokolovskis 17.02.2017. 
Kancelejas vadītāja V.Zingberga 17.02.2017. 
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ALSUNGAS NOVADA 

 DOME 

 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

Alsungas novadā 

APSTIPRINĀTI 
ar Alsungas novada domes 

2017. gada 16. februāra sēdes 
protokollēmumu (Nr4#13) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 
 

2017. gada16. februārī                                           Nr. 2 
 

 
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 
 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada domes 2017. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta 

ieņēmumu, izdevumu, ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību. 
 

2. Apstiprināt  Alsungas novada domes pamatbudžetu 2017. gadam šādā apmērā (1.pielikums): 
2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 1420130  euro, 
2.2. kārtējā gada izdevumi -   1601878  euro, 
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu -  213382  euro. 
 

3. Apstiprināt Alsungas novada domes speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2017. 
gadam šādā apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi -    78455  euro, 
3.2. kārtējā gada izdevumi -      85612 euro, 
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu -   35711  euro. 
 

4. Apstiprināt Alsungas novada domes ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2017. gadam šādā apmērā 
(3.pielikums): 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi -     900   euro, 
4.2. kārtējā gada izdevumi -    1929   euro, 
4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu -    1195  euro. 
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5. Apstiprināt  Alsungas novada domes aizņēmumus 2017. gadam šādā apmērā – 60900 euro , aizņēmumu 

atmaksu   - 37638 euro (4.pielikums). 
 

 
6. Alsungas novada dome  lemj par grozījumiem  Alsungas novada domes  2017. gada budžeta ieņēmumu, 

izdevumu un finansēšanas apmērā. 
                 

7. Alsungas novada dome  2017. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un 
kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 
plānotajiem līdzekļiem. 
 

8. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam 
mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām 
kategorijām. 
 

9. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi 
pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības 
mājaslapā internetā. 

 
 
  

Priekšsēdētājs                        A. Sokolovskis 
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                                                                                                                   1.pielikums 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2017.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME 
   

Budžeta 
veids   

Pamatbudžets 

 
 EURO 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 420 130 

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 
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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 14 625 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 526 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 406 

9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 350 

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 

56 

9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 0 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  120 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšanu 

80 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu 

publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 40 

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 114 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
3 833 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 1 000 

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 
1 833 
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13.5.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 112 543 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 
89 717 

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 

165 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem 

kancelejas pakalpojumiem 
165 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 12 672 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 8 227 

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 71 267 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 000 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 63 632 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 0 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 635 

21.4.0.0. 
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
22 826 

21.4.2.0. Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 22 826 

21.4.2.9. Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem noteiktie ieņēmumi 22 826 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 0 

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 539 427 

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 499 427 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 499 427 

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 223 081 
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18.6.3.0. 
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) 

8 438 

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 0 

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 1 601 878 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 601 878 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 333 744 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 65 360 

04.000 Ekonomiskā darbība 69 089 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 345 199 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 136 850 

09.000 Izglītība 577 566 

10.000 Sociālā aizsardzība 74 070 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 601 878 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 466 807 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 347 133 

1000 Atlīdzība 876 856 

1100 Atalgojums 708 479 

1110 Mēnešalga 682 001 

1111 Deputātu mēnešalga 5 568 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 676 433 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 23 727 

1141 Piemaksa par nakts darbu 830 

1142 Samaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienās 801 

1146 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti 2 784 

1147 Piemaksa par papildu darbu 19 312 

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš 
klasificētas 

0 
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1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 

dokumentu pamata 
2 751 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
168 377 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 166 227 

1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 2 150 

1221 
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina 

iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas 

2 150 

2000 Preces un pakalpojumi 470 077 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 3 211 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
2 383 

2111 Dienas nauda 728 

2112 Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 1 655 

2120 Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 828 

2121 Dienas nauda 728 

2122 Pārējie komandējumu un darba braucienu izdevumi 100 

2200 Pakalpojumi 312 245 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 8 413 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 8 413 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 96 607 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 46 948 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 5 100 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 33 790 

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 

36 856 

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās attiecības 5 802 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 
pētījumiem 

4 630 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 6 810 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba 

ņēmējiem 
1 982 

2235 Izdevumi par saņemtajiem apmācību pakalpojumiem 3 336 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 870 
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2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 13 426 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo 
remontu) 

112 792 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 76 443 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 16 950 

2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 9 989 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 6 020 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 2 980 

2249 Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 410 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 8 207 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 3 357 

2252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 4 850 

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 6 375 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1 686 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 4 689 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 42 695 

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 36 400 

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 
142 280 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 28 375 

2311 Biroja preces 11 825 

2312 Inventārs 16 550 

2313 Spectērpi 0 
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2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās darbības nodrošināšanai 
un sabiedrisko attiecību īstenošanai 

0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 59 732 

2321 Kurināmais 14 000 

2322 Degviela 43 992 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 740 

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 23 890 

2360 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšana 26 563 

2363 Ēdināšanas izdevumi 26 563 

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 10 395 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 10 395 

2512 Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa maksājumi 7 576 

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 64 485 

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 

6000 Sociālie pabalsti 64 485 

6240 Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti naudā 6 954 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 6 954 
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6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 15 812 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 5 660 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 300 

6254 Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā ārkārtas situācijā 0 

6255 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 8 156 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 1 696 

6260 Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 400 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 500 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 
kompensācijas 

36 819 

6410 Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 3 840 

6419 
Samaksa par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar 

pašvaldību saistošajiem noteikumiem 
3 840 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, izdevumi 
pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

32 979 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 387 

6422 Naudas balvas 2 125 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 29 467 

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 
55 189 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un starptautiskā 
sadarbība 

0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 55 189 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 55 189 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 51 189 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie transferti 

starp pašvaldības budžeta veidiem 
4 000 

7221 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz 

pašvaldības speciālo budžetu 
4 000 

7222 
Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas izdevumu transferts uz 
pašvaldības pamatbudžetu 

0 

2.0. Kapitālie izdevumi 135 071 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 135 071 

5000 Pamatkapitāla veidošana 135 071 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 3 670 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 3 670 

5121 Datorprogrammas 3 670 

5129 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas 
tiesības 

0 

5200 Pamatlīdzekļi 131 401 
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5210 Zeme, ēkas un būves 28 000 

5211 Dzīvojamās ēkas 0 

5212 Nedzīvojamās ēkas 3 000 

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 25 000 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 0 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 103 401 

5231 Transportlīdzekļi 80 500 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 8 109 

5233 Bibliotēku krājumi 4 973 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5 750 

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 67 372 

  Aizņēmumi 60 900 

  Aizņēmumu atmaksa -25 162 

 Priekšsēdētājs     ----------------------------          A.Sokolovskis 
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2.pielikums 
Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2017.GADA IEŅĒMUMU UN  IZDEVUMU  TĀME 

Budžeta veids  Speciālais budžets 

 
 EURO 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 78 455 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 500 

1.9 Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 500 

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 500 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 500 

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu 500 

7.0.0.0. 
Nodokļu ieņēmumi, kas kompleksi apvieno dažādu nodokļu 

ieņēmumu grupas 
0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 0 

4.0 Ārvalstu finanšu palīdzība 0 

4.1 Ārvalstu finanšu palīdzība budžetam 0 

4.2 Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 0 

5.0 Transferti 77 955 

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 4 000 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas pašvaldības budžeta 
veidiem 

4 000 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 
 
 
 
 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
 

0 
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II. KOPĀ IZDEVUMI 85 522 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 85 522 

04.000 Ekonomiskā darbība 76 542 

05.000 Vides aizsardzība 9 070 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 85 522 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 89 392 

1.1. Kārtējie izdevumi 69 652 

1000 Atlīdzība 16 202 

1100 Atalgojums 13 148 

1110 Mēnešalga 12 948 

1111 Deputātu mēnešalga 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 12 948 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu 
dokumentu pamata 

200 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 
pabalsti un kompensācijas 3 054 

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 3 054 

1220 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi 0 

1221 
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju 
ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

0 

2000 Preces un pakalpojumi 49 450 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 0 

2200 Pakalpojumi 29 150 
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 

120 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 70 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 50 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo 
remontu) 

9 300 

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 3 000 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 
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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 20 300 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1 000 

2311 Biroja preces 0 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 10 200 

2321 Kurināmais 10 200 

2322 Degviela 10 000 

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 
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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 19 740 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 19 740 

5000 Pamatkapitāla veidošana 19 740 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 

5200 Pamatlīdzekļi 19 740 

5210 Zeme, ēkas un būves 9 240 

5213 Transporta būves 9 240 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 5 500 

5231 Transportlīdzekļi 0 

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 17 078 

  Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 

  Aizņēmumi -11 475 

  Aizdevumi 0 

 Priekšsēdētājs            A.Sokolovskis 
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                                                                                                                                                           3.pielikums 

Alsungas novada dome  

LV90000036596  

2017.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. I 

Budžeta veids   Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 

EUR 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 900 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 900 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 900 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām 
personām 

700 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 700 

23.4.2.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 0 

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 200 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 200 

23.5.2.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 0 

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 1 929 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 929 

1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 1 929 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 0 

2200 Pakalpojumi 30 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 
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2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
30 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 30 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 
kapitālo remontu) 

0 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 0 
2280 Maksājumi par saņemtajiem finanšu pakalpojumiem 0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 

1 899 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, 
medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to 
uzturēšana 

0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1 899 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu 
uzturēšana 

0 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu maksājumi 0 

2800 
Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā noteikto funkciju 
ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 0 

4000 Procentu izdevumi 0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, 
starptautiskā sadarbība 

0 

2.0. Kapitālie izdevumi 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 

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 166 

                                       

                                              Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
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LV90000036596 

   

2017.GADA   AIZDEVUMU 
ATMAKSA   

4.pielikums 
 

         

Līguma Nr. Trančes Aizdevuma mērķis 
Līguma 
dat. Līguma  Līguma  Atlikusī   no tā 

        termiņš summa summa 2017.g. ilgtermiņa 
                

A2/1/054/1079 P-185/2004 
Ūdenssaimniecība un 
kultūras nama jumts 17.11.2004 20.11.2019 128058 27746 8537 19209 

A2/1/05/323 P-124/2005 
Mūzikas skolas telpu 
remonts 20.07.2005 20.06.2020 22766 4410 1708 2702 

A2/1/13/366 P-254/2013 

Satiksmes drošības un 
transporta sistēmas 
organizācijas 
uzlabošana Raiņa ielā 22.07.2013 20.27.2023 157118 92240,63 9952 82288,63 

A2/1/14/480 P-320/2014 
Pašvaldības autoceļš 
Rijas -Zaļumi 23.07.2014 20.07.2024 61952 11811 1524 10287 

A2/1/14/481 P-321/2014 
Liepu ielas 
rekonstrukcija 23.07.2014 20.07.2019 29986 8048 0 8048 

2017.gada aizņēmums 
Autobusa iegāde 
skolēnu pārvadāšanai 01.01.2017 01.03.2024 60900 60900 6767 54133 

A2/1/13/484 P-349/2013 
Autobusa iegāde 
skolēnu pārvadāšanai 17.09.2013 20.09.2018 38704 14264 8150 6114 

      KOPĀ   499484 219419,63 36638 182781,63 

          

   PAVISAM  499484 219419,63 36638 182781,63 

         

  t.sk.pamatbudžets     25162  
          autoceļi     11476  
       36638  

 

  Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis  

                                                         

 


