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Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada domes Gada publiskā un Finanšu pārskatu apstiprināšanu. 
2. J. B. iesnieguma izskatīšana. 
3. Par zemes ierīcības  projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “R”. 
4. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam. 
5. Par iesniegtiem pieteikumiem pakalpojumu veikšanai. 
6. Par finansējumu biedrībai  “Trīs reiz trīs” dokumentālās filmas veidošanai. 
7. Par Alsungas  Livonijas ordeņa pils darbības stratēģijas 2017.-2022. gadam apstiprināšanu. 
8. Par finansiālu atbalstu biedrības “Cimdu ceļš”  grāmatas izdošanai. 
9. Par līgumcenu apstiprināšanu 5.Starptautiskam Burdona festivāla pasākumam Alsungā. Par biļešu cenu 

pasākumā LEBEDIKS. 
10. Par Pirmsskolas izglītības iestādes slēgšanu 2017.gada jūlija mēnesī. 
11. Nolikums “Par Alsungas novada sakoptāko (1) lauku sētu,  (2) individuālo (ģimenes) māju (ar apbūves zemes 

gabalu novada centrā), (3) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, (4) iestādi, uzņēmumu, organizāciju” 
apstiprināšanu. 

12. Par projektu grozījumiem Saistošajos noteikumos  Nr.2/2017 “Par Alsungas novada domes budžetu 
2017.gadam”. 

13. Atļauja smilts grants ieguvei “Pidiltu” karjerā. 
14. Par Alsungas vidusskolas skolēnu dalību valsts organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs  2016./2017. 

mācību gadā. 
15. Par Muzeja krājumu glabāšanu. 
16. Par dzīvojamo platību piešķiršanu. 

 
Klausās: novada domes priekšsēdētāju A.Sokolovski- kas par šādu darba kārtību? 
Deputāti vienbalsīgi ar 8 balsīm apstiprina darba kārtībā 16 izskatāmos punktus. 

 
             Novada domes  sēdi sāk plkst.9.00 un beidz plkst.16.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs.J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis, 
I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
Sēdē nav ieradušies deputāts: G.Rozentāls,  
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, Alsungas novada 
domes iestāžu un struktūrvienību vadītājas/i:_ 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga 

 



 
1.# 

Par Alsungas novada domes 2016.GADA Publiskā  UN FINANŠU pārskatu apstiprināšanu 
A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

           Atbilstoši likumiem “Par grāmatvedību”, “Par budžetu un finanšu vadību”, MK noteikumiem “Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība” un citiem normatīvajiem aktiem ir sagatavots 2016. gada Finanšu pārskats  un termiņā ( līdz 
01.05.2017) iesniegts Valsts kasei.   

            Gada pārskatu apstiprinājusi zvērināta revidente Antonija Spirina ( SIA “Revidents”) , kā arī akceptējusi un 
pieņēmusi Valsts kase.                
Kopējie ieņēmumi   Euro                                                                              1660830 
tai skaitā 
Pamatbudžetā                                                                                                 1455885 
Speciālajā budžetā                                                                                             60171 
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā                                                                   2259 
Kopējie izdevumi                                                                                            1643446 
tai skaitā 
Pamatbudžetā                                                                                                 1468302 
Speciālajā budžetā                                                                                           173006 
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā                                                                     2138 
GADA REZULTĀTS                                                                                       -125131 
Tai skaitā 
Pamatbudžetā                                                                                                     -12417 
Speciālajā budžetā                                                                                            -112835 
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā                                                                     +  121 
Pielikumā: Zvērināta revidenta apstiprināts gada pārskats. 

• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 
 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par”A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, D.Martinova, 
I.Staņislavčika,Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt 2016.gada  publisko un finanšu pārskatu (pievienots pielikumā). 
 
 

2.# 
J. B. iesnieguma izskatīšana 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

          Alsungas novada domē 2017. gada 8. maijā  ir reģistrēts J. B.  p.k. ______deklarētā adrese ‘’V.’’, A., Alsungas 
novadā iesniegums ar lūgumu rast iespēju atgriezt mantojamo zemi kadastra Nr. 6242___ ’’A’’ 0.45 ha. 
1. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6242__ ‘’ A’’ atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas, kas pieder Alsungas 

novada domei.  
2. Zemes reforma Alsungas novadā ir pabeigta.  
     Zemi, uz kura atrodas dzīvojamā māja, var iegādāties tikai zemes īpašnieks, pie kam nekustamais īpašums‘’A’’ 

netiek izsolīts.  Ja Alsungas novada dome vēlētos izsolīt nekustamo īpašumu, tad pēc sludinājuma ievietošanas 
uz izsoli  var pieteikties ikviens  iedzīvotājs. 

3. Fakts, ka ir bijusi mantojamā zeme, J. B. nedod nekādas priekšrocības. 
4.  Saskaņā ar zemes reglamentējošiem normatīviem aktiem īpašuma tiesību atjaunošanai lauku apvidos neizmanto    

zemi uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar palīgēkām. Pašvaldības kompetencē  vairs nav īpašuma tiesību 
atjaunošana. 

   Likums „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. pants nosaka: 



   Zemes pieprasījumi iesniedzami ….Lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā attiecīgā pašvaldība   
pieņem līdz 2007.gada 1.septembrim un viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedz to Valsts zemes 
dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.  

5. Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 

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

1. Tā kā  lēmumu par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā pašvaldība varēja pieņemt tikai līdz 2007.gada 
1.septembrim, atteikt J. B. zemes “atgriešanu (-J.B.iesniegumā)” īpašumā. 

 
3.# 

Par zemes ierīcības  projekta izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam “R.” 
A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

 
     Izskatot A. S. p.k.__ (adrese: R., Alsungas novadā) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2017.gada 2.maijā Nr. 105) 
ar lūgumu atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemesgabalam  ar kadastra apzīmējumu 6242___11.60 ha 
kopplatībā, sadalot zemes vienību trijās daļās. 
     Saskaņā ar: 

• Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumu Nr.230 nekustamais īpašums “R.”, kadastra numurs 62420___, 
sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6242__ 11.60 ha platībā ar apbūvi. 

 Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas A. S. 
• Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem minēto nekustamo īpašumu 

lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  
 Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai, nekustamajam īpašumam “R” kadastra numurs 
6242____ noteikta plānotā (atļautā) izmantošana – meliorētā lauksaimniecības zeme. Lauku apbūves teritorija, 
minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība 0.5 ha 
 Nekustamajā īpašumā  “R.”, kadastra numurs 6242__, saskaņā ar zemesgrāmatu ir aizsargjoslas :  

- Elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līniju-0.24 km 
- Elektrisko tīklu 0.4kv gaisvada līniju-0.27 km 
- SIA Lattelekom gaisvadu sakaru līnijas aizsargjosla-0.25 km 
- Ceļa servitūts pa labu saimniecībai Plūdi-0.27 km 
- Autoceļa Alsunga- Ķikuri aizsargjosla 
Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 3.punkts nosaka zemes ierīcības projekta nepieciešamību 
zemes vienību robežu pārkārtošanai un sadalīšanai, bet 7.panta 1.punkts paredz zemes ierīcības projekta izstrādi, 
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, Pamatojoties uz: Administratīvā procesa likuma 67.pantu; 
Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu;  Zemes ierīcības likuma 7.panta 1.punktu, 8.panta 
pirmās daļas 1. un 3.punktu;  Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 
izstrādes noteikumi” 11.2 un 11.5. apakšpunktiem, 13. punktu,  
• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 

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

 
1. Atļaut uzsākt zemes ierīcības projekta nekustamam īpašumam “R.” kadastra apzīmējums 6242___ saskaņā 

ar zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem . 
1. Apstiprināt darba uzdevumu (Pielikums Nr.1).  
3. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams apstiprināšanai Alsungas novada domē.  



4. Nosūtīt vai izsniegt šo lēmumu nekustamā īpašuma īpašniekiem A. S. (adrese: R., Alsungas novads, LV-3306). 
Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati 
uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas 
paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu 
administratīvais akts uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā 
nosūtāmais dokuments. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai administratīvo aktu var 
pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
 
 

 

4.# 
Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 

A.Sokolovskis,V.Zingberga 
 

Saskaņā ar : 

• Kurzemes plānošanas reģiona 25.11.2016. vēstuli Nr. 2-5.5/172/16 “Par pašvaldību dotāciju plānošana 
reģionam”, 

• 25.11.2016. dokumentiem “Pašvaldību līdzfinansējumu 2016.gadam”un Pamatbudžeta finansiālie rādītāji un 
izdevumi”, 

• Tiks nodrošināta reģiona un pašvaldību iesniegto pārrobežu sadarbības programmu projektu aizstāvība  
Nacionālajā apakškomitejā, kā arī Pārrobežu sadarbības programmas uzraudzības komitejā. 
Lielākais atbalsts ir tam, lai spētu noturēt speciālistus, kuriem jau līdz šim ir izveidojusies laba sadarbība ar 
pašvaldībām. 
Līdzfinansējums tiek plānots arī pieredzes apmaiņas braucienam, kuru padomes locekļi ir novērtējuši un 
pauduši atbalstu šādam pasākumam. Brauciena laikā ir iespējams gan iepazīt citu valstu pieredzi dažādu 
jautājumu risināšanā, gan arī savstarpēji kopā pavadītais laiks ir neatsverams, jo pašvaldību vadītājiem ir 
iespējams bez steigas pārrunāt aktuālos jautājumus un iepazīt cita novada pieredzi, 

• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 
 

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

1. Piešķirt  dotāciju 500.00 (pieci simti) euro  Kurzemes plānošanas reģionam 2017.gadam administratīvās 
kapacitātes stiprināšanai projektu vadībai un administrēšana no  pašvaldības rezerves fonda (slēdzot 
sadarbības līgumu). 

2. Apstiprināt līguma par pašvaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģistram pievienotajā redakcijā. 

 

 
5.# 

Par iesniegtiem pieteikumiem pakalpojumu veikšanai  
A.Sokolovskis, V.Zingberga 
 

     Saskaņā ar novada domes izsludināto aptauju par pieteikšanos pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā, 
Alsungas novada domē iesniegti divi pieteikumi: 

• IK “Petūnija”: viesu nams  5 divvietīgas istabas+3 papildus vietas. Darbojas visu gadu. Brokastis. 
Kafejnīca ar darba laiku: pēc pieprasījuma-  visu gadu. Darba laiks: aprīlis, maijs, septembris, oktobris 
no plkst.10.00-18.00 un jūlijs, jūnijs, augusts no plkst.10.00-21.00 



• Pašnodarbinātā persona transporta pakalpojumos; 
• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 

ATZINUMS: 
1.Pieņemt zināšanai, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā  pakalpojumu veikšanai pieteikušies: 

1.1. M.L. pašnodarbinātā persona-transporta pakalpojumi; 
1.2. IK “Petūnija”: 

1.2.1. viesu nams  5 divvietīgas istabas+3 papildus vietas. Darbojas visu gadu. Brokastis. 
1.2.2. Kafejnīca ar darba laiku: pēc pieprasījuma-  visu gadu. Darba laiks: aprīlis,maijs, septembris,oktobris no 

plkst.10.00-18.00 un jūnijs,jūlijs,augusts no plkst.10.00-21.00 
 

 
 
 
6.# 
Par finansējumu biedrībai  “Trīs reiz trīs” dokumentālās filmas veidošanai 
A.Sokolovskis, V.Zingberga 

 

             Saskaņā ar: 

• D. B.  e-iesniegumu 19.04.2017.  par finansiālu atbalstu filmas “3x3“ veidošanā. Projekts iesniegts PBLA 
Kultūras fondā, tam 5000 euro atbalsts būs no biedrības “Trīs reiz trīs” rezerves fonda. 1000 euro solījusi 
organizācija Daugavas  Vanagi Vācijā. Tiek vākti ziedojumi no 3x3  bijušajiem dalībniekiem, 

• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par”A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, D.Martinova,  
I.Staņislavčika,Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome lemj:  
 

1.variants: Par -Sokolovskis, Z.Vanaga, D. Martinova 

1. Finansiāli atbalstīt dokumentālās  filmas “3x3” veidošanu, pārskaitot 200 euro biedrībai “Trīs reiz trīs”, 
reģistrācijas Nr. 40008039619, konts Swedbank, konta Nr. LV51HABA0551043071367   

2.variants: “Par”-Zvejnieks, E.Goldbergs, I.Staņislavčika, J.Gulbis; “Atturas” A.Kaminskis, 

1. Atteikt finansiāli atbalstīt  biedrību “Trīs reiz trīs” dokumentālās filmas “3x3” veidošanai, pamatojoties uz faktu, 
ka 2017.gadā šāda nauda netika plānota.. 

LĒMUMS NETIEK PIEŅEMTS. 

 
7.# 
Par Alsungas  Livonijas ordeņa pils darbības stratēģijas 2017.-2022. gadam apstiprināšanu 
A.Sokolovskis,A.Vanaga-Poriķe 
 

     Saskaņā ar: 

• 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus" īstenošanas noteikumi” pašvaldībai ir jāizstrādā un jāapstiprina objekta darbības 
stratēģija. Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 



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

1. Apstiprināt Alsungas Livonijas ordeņa pils darbības stratēģiju 2017. - 2022. gadam (pielikumā). 
 
 
8.# 

Par finansiālu atbalstu biedrības “Cimdu ceļš”  grāmatas izdošanai 
A.Sokolovskis, V.Zingberga 

 

Saskaņā ar : 

• Biedrības “Cimdu ceļš” Reģistrācijas Nr.40008113593  atklātu vēstuli pašvaldības deputātiem; 
• Priekšsēdētāja A. Sokolovska rezolūcija: Sastādot budžetu 2017.gadam, šāda nauda budžetā netika plānota. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums nosaka, ka Publiska persona 
(novada dome) nevar ziedot, dāvināt. 

• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par”A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, D.Martinova,  
I.Staņislavčika,Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 

 
1. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, atteikt  

finansiāli atbalstīt –ziedojot biedrībai “Cimdu ceļš” reģistrācijas Nr. 40008113593 “Jettes Dienu grāmata” 
izdošanai. 

 

9.# 
Par līgumcenu apstiprināšanu 5.Starptautiskam Burdona festivāla pasākumam Alsungā. Par biļešu cenu 
pasākumā LEBEDIKS 

A. Sokolovskis, A. Mundiciema, A. Lipsne, G. Matēviča ,L. Baumane 
 
Saskaņā ar : 

• Etniskā kultūras centra “Suiti” 16.05.2017. iesniegumu Nr.16/05/2017.; 
• Priekšsēdētāja A.Sokolovska rezolūciju: Kancelejai sagatavot rīkojumu-vadoties  no plānošanas  

apspriedes vienošanās; 
• Alsungas novada vidusskolas  iesniegumu 2017.g.maijā, 
•  Atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”,  tikai dome var noteikt pakalpojuma cenu. 

 Lai nodrošinātu Alsungas novada domes organizētajos pasākumos nepieciešamo pakalpojumu sniegšanu :   
12  dalībnieku izmitināšanu PII “Miķelītis”  Burdona festivālā, 
 Burdona festivāla dalībnieku ēdināšanu Alsungas vidusskolā  : 
10.jūnijā  Brokastīs        
                 Pusdienās      
                 Vakariņās       
11.jūnijā   Brokastīs, pusdienas. 

• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, 
D.Martinova,  I.Staņislavčika,Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 



“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt sekojošu cenrādi:  
 

Burdona festivālam 
Dalībnieku izmitināšanai PII “Miķelītis”- līgumcenu  Euro 1.65  + PVN 21 % ( 0.35), kopā  Euro 2.00   par 1 
personu diennaktī, 2 diennaktis. Maksā iekļauti visi ar izmitināšanu saistītie izdevumi- telpu noma, ūdens, 
kanalizācijas un elektroenerģijas izdevumi.  
 
Ēdināšanas izdevumi Alsungas vidusskolā  par katru ēdienreizi Euro 2.50  (par 1 personu), tai skaitā PVN 21%: 
Ēdienu gatavošanas izmaksas ( darbinieku atlīdzība, ūdens, elektrība, iekārtu izmantošana) Euro 1.02 ( Atbilstoši 
Alsungas novada domes 2016.gada  28.februāra apstiprinātajam cenrāža izdevumu aprēķinam) 
PVN 21 %  Euro  0.43 (( 1.05+1.02) x 0.21) 
 
Lebedika pasākuma ballei- biļetes cenu  3.50 no personas , tai skaitā PVN 21 %  Euro 0.61 
 (plānotā samaksa muzikantiem Euro 575, plānotais balles apmeklētāju skaits 164) 
 

 

10.# 
 Par Pirmsskolas izglītības iestādes  slēgšanu 2017.gada jūlija mēnesī 

A.Sokolovskis, A.Lipsne 
 

Saskaņā ar: 

• Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” budžeta tāmi 2017.gadam, 
•  Alsungas novada domes apstiprināto budžetu 2017.gadam; 
• Pirmsskolā strādājošo darbinieku atvaļinājumu grafiku, 
• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 
• Vadītājas A.Lipsnes  atbalstu  bērnudārza slēgšanaš šā gada jūlijā, 
 

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

1. Slēgt Alsungas novada Pirmsskolas izglītības iestādi “Miķelītis”  vienu mēnesi  no 01.07.2017.līdz 
31.07.2017.. 

2. Pirmsskolas  izglītības iestādes vadītājai A.Lipsnei   līdz 01.06.2017.informēt  bērnudārza  audzēkņu 
vecākus par iestādes slēgšanu no 01.07.2017. līdz 31.07.2017. 

 
 

11.# 
Nolikums “Par  Alsungas novada sakoptāko (1) lauku sētu,  (2) individuālo (ģimenes) māju (ar apbūves 
zemes gabalu novada centrā), (3) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, (4) iestādi, uzņēmumu, 
organizāciju”apstiprināšanu. 

 
A.Sokolovskis, D.Martinova, V.Zingberga 
 
Saskaņā  ar : 
• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 



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

 
1. Atcelt  Alsungas novada domes līdzšinējo līdz 24.05.2017.“Sakoptākās sētas” Nolikumu. 
2. Ar 25.05.2017.apstiprināt Nolikumu “Par  Alsungas novada sakoptāko (1) lauku sētu,  (2) individuālo 

(ģimenes) māju (ar apbūves zemes gabalu novada centrā), (3) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, (4) iestādi, 
uzņēmumu, organizāciju” ( pievienots pielikumā). 

 

12.#  

Par grozījumiem Saistošajos noteikumos  Nr.2/2017 “Par Alsungas novada domes budžetu 2017.gadam” 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

                Saskaņā ar: 

• novada domes Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas informāciju, 
• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 

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

1. Apstiprināt grozījumu projektu  Nr.3/2017 saistošajos  noteikumos Nr.2/2017 “Par Alsungas novada domes 
budžetu 2017.gadam” . 

 
 
13.# 
Atļauja smilts grants ieguvei “Pidiltu” karjerā 
A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V.Zingberga 
 
Saskaņā ar: 

• VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” iesniegumu 2017.g.: 
• MK noteikumiem Nr.1055 “Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi “ 
4.punkts-Valsts nodeva par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju ir 142,29 euro.  
7.punkts-Valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci un atradnes pasi ieskaita valsts pamatbudžetā, bet 
valsts nodevu par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju - vietējās pašvaldības budžetā, kuras 
administratīvajā teritorijā atrodas bieži sastopamie derīgie izrakteņi. 

• Likums «Par zemes dzīlēm», 
• Ministru kabineta 29.09.2011. noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži 

sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība», 
• Ministru kabineta 25.08.2012. noteikumi Nr.570 «Derīgo izrakteņu ieguves kārtība». 
• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 

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



Dome nolemj: 
 

 
1. Izsniegt VAS “Latvijas autoceļu uzturētājam” atļauju  smilts grants ieguvei atradnē “Melderi”. Rekultivācijas 

veids-mežsaimniecība. 
2. Alsungas novada Kancelejai Atļauju izsniegt  vai nosūtīt parakstītu ar domes priekšsēdētāja  elektronisko 

parakstu tikai pēc  valsts nodevas 142,29 euro samaksas novada domes kasē. 
 

 

 
11.pielikums 

Ministru kabineta 
2011.gada 6.septembra 

noteikumiem Nr.696 
                                             ALSUNGAS NOVADA DOME 

  
(vietējās pašvaldības nosaukums) 

 

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja 
Nr. 8 

 

  
 Izsniegta VAS “Latvijas autoceļu uzturētājam” Reģistrācijas Nr.40003356530 

 (komersanta firma un reģistrācijas numurs vai  
fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods) 

  

“Melderi”(Augšpidiltu iecirknis) “Pidiltu karjers” 
(atradnes nosaukums) 

  

Alsungas novada pašvaldība, kadastra Nr.62420080399  
(atradnes administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)) 

  

smilts-grants  
(derīgo izrakteņu veids) 

  
Atļauja izsniegta 2017.gada  25.maijā 

un ir derīga līdz 2021.gada 31.decembrim 
 

 

 
Pielikumā:  
 

Nr. 
p.k. 

Pielikuma nosaukums Lpp. skaits 

1. Zemes dzīļu izmantošanas nosacījumi  4 lpp 
2. Karte vai plāns, kurā attēlo atradnes robežu, atļaujas adresāta īpašumā vai nomā esošo 

zemesgabalu robežas, atļaujas laukuma robežu ar robežpunktiem; tabula ar robežpunktu 
koordinātām LKS-92 TM sistēmā 

3 lpp 

3. Derīgo izrakteņu ieguves limits 5 lpp 
 
Atļaujas pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.  
 
Pašvaldības pārstāvis  Alsungas novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 



  (vārds, uzvārds, paraksts*) 

Z.v.* 
 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais 
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu 

 

 

 

 

14.# 

Par Alsungas vidusskolas skolēnu dalību valsts organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs  2016./2017. 
mācību gadā 

A.Sokolovskis, A.Vanaga 

Saskaņā ar 

• Izglītības pārvaldes vadītājas A.Vanagas informāciju par olimpiāžu un konkursu rezultātiem 2016./2017. 
mācību gadā un Nolikumu par naudas balvām, 

• Novada domes apvienoto komiteju 18.05.2017. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, 
D.Martinova,  I.Staņislavčika,Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas”nav, 
Dome nolemj: 
 
 

1.Pasniegt diplomus, ziedus un izmaksāt naudas balvas Alsungas vidusskolas skolēniem par dalību valsts 
organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs  2016./2017. mācību gadā kopsummā 416,- euro . 
 

Alsungas vidusskolas skolēnu dalība valsts organizētajās mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017. mācību 
gadā: 

     
 
 
 
Valsts 2.posma olimpiādes rezultāti:      
 

Olimpiādes nosaukums skolēns Iegūtā vieta, euro Skolotājs, euro 
 

Matemātika Krista Strujeviča 1. vieta                   15,- Vita Cīrule                   15,- 
Latviešu valoda Simona Staņislavčika 3. vieta                       5,- Inta Pētersone              5,- 
Fizika Kristaps Kronbergs 3. vieta                       5,- Skaidrīte Nagliņa          5,- 

 
Starpnovadu atklātās mācību priekšmetu olimpiādes un Kurzemes reģiona atklātās ģeogrāfijas olimpiādes 
rezultāti: 
 
 
 
 
 



Olimpiādes nosaukums skolēns Iegūtā vieta, euro Skolotājs, euro 
 

Ģeogrāfija Krista  Putnevica 3.vieta                                               
5+10=15,- 

Aina Verbele          
5+10=15,- 

 
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sasniegumi 2016./2017.mācību gadā: 
 

Konkursa nosaukums skolēns Iegūtā vieta, euro Skolotāj, seuro 
 

„Gada ģitārists 2017.”  Aleksis Ratenieks    II vieta                    15,- Ainars Macpans     
15,- 

 
Panākumi interešu izglītības konkursos: 
  
Alsungas folkloras kopai ”Suitiņi”- par dalību programmā 
 “Pulkā eimu, pulkā teku 2017” iegūstot I pakāpes diplomu. 
Vadītāja Gunta Matēviča    10,-euro un papildus folkloras kopai (konfektes) 10,- euro (kopsummā) 
 
 
Ugunsdzēsēju sporta sacensības Grobiņā un Igaunijā: 
1.vieta- 9.klases skolniekam Jānim Galiņam  15,- +10,-=25,-euro, 
1.vieta Patrikam  Danenbergam- Dambergam 10,- euro, 
1.vieta Alvim Siliņam 10,- euro, 
2.vieta Mikam Zigneram 7,- euro, 
2.vieta Kārlim Ansonskim 7,-euro, 
2.vieta Emīlijai Gudermanei 7,- euro, 
2.vieta- 7.klases skolniekam Jānim Kalniņam  10,- euro. 
3.vieta Danielam Gruntiņam 5,-euro 
3.vieta Patrikam Patricijam Šmidbergam 5,-euro 
Treneris Vikentijs Rozgaļs 86,- euro.  
 
 
 
Panākumi sporta sacensībās: 
Kuldīgas novada skolēnu Jauno vieglatlētu sacensībās: 
 
1.vieta- 4.klases skolniekam Aleksim Rateniekam 10,- euro, 
2.vieta- 4.klases skolniekam Ralfam Biksem             7,-euro, 
1.vieta- 5.klases skolniekam Artūram Sokolovskim  10,-euro 
 
Skolotāja Dace Siliņa 10+7+10=27,-euro 
 
Par panākumiem militārajās sporta spēlēs “Spēks un daile” : 
 
1.vieta komandai: Elīza Šmidberga 9. klase 10,-euro, 
                              Erīna Paula Lāse 9. klase 10,-euro, 
                              Jānis Galiņš 9. klase          10,-euro, 
                              Patriks Šmidbergs 9. klase. 10,-euro   
3.vieta komandai: Simona Staņislavčika 12. klase 5,-euro, 
                              Alise Punclava 11. klase             5,-euro, 
                              Alvis Siliņš 10. klase                    5,-euro, 
                              Eduards Hartmanis 10. klase       5,-euro. 
 
 
 



15.# 
Par Muzeja krājumu glabāšanu 
A.Sokolovskis, D.Martinova 

 

 

 

       Saskaņā ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.532 “Muzeju akredidācijas noteikumi” 8.punktu 
8. Sākotnējās akreditācijas iesniegumam pievieno šādus dokumentus: 

8.1. dibināšanas lēmuma noraksts; 
8.2. nolikums, statūti, reglaments vai līgums; 
8.3. muzeja darbības analīze, kurā raksturota: 

8.3.1. muzeja krājuma uzskaites nodrošināšana: 
8.3.1.1. noteikumi par muzeja krājumu; 
8.3.1.2. krājuma komplektēšanas, saglabāšanas un izmantošanas politika; 

8.3.2. muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana: 



8.3.2.1. komunikācijas politika; 
8.3.2.2. pētniecības darba politika; 

8.3.3. telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu; 

8.4. muzeja darbības un attīstības stratēģija turpmākajiem pieciem gadiem. 
 

IETEIKUMS: 
 

1. Administrācijai apzināt un informēt deputātus par  akreditācijas sagatavotību Alsungas muzejā. 

 
 

16.# 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

A.Sokolovskis,V.Dunajevs, V.Zingberga 

   Saskaņā ar: 

• likumu “Par dzīvokļu īri” 1. pantu- Likuma uzdevums-Šis likums reglamentē dzīvojamo telpu (turpmāk arī — 

dzīvoklis) izīrēšanas nosacījumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā ir dzīvojamās telpas, kā arī tiesiskās attiecības, kas 

veidojas starp izīrētāju un īrnieku, nosaka viņu tiesības un pienākumus, reglamentē dzīvojamās telpas īres līguma 

noslēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; 

• iesniegumiem no V.L.  un V.N. par dzīvojamās telpas atbrīvošanu un ēkas “Paulīnes” īpašnieka M.Mēteļa 
rezolūcijām, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis, 
D.Martinova,  I.Staņislavčika,Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 
1.Piešķirt dzīvojamo platību “Dienvidstacija”1 dz.3 V. N. 

2.Piešķirt dzīvojamo platību Skolas ielā 8 dz.3 V. L.. 

 
Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis 1.06.2017. 
Kancelejas vadītāja  V.Zingberga   1.06.2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Pielikums 
 pie Alsungas novada domes 25.05.2017.sēdes protokollēmuma  

Nr.9#4 “Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam”  
 

Nr. Pašvaldības reģistrā:___________    Nr. KPR reģistrā: ____________ 

 

 

LĪGUMS  

Par Pašvaldības dotācijas piešķiršanu Plānošanas reģionam 

 

Rīgā,                                                                                      2017.gada  ___.maijā 

Kurzemes plānošanas reģions, reģ. Nr. 90002183562, juridiskā adrese: Saldus, Avotu iela 12, LV-3801 (turpmāk – 

„Plānošanas reģions”), kura vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tā administrācijas vadītāja Evita Dreijere, no vienas 

puses, un 

 

Alsungas novada dome, reģ. Nr. 90000036596, adrese: Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, (turpmāk- 

„Pašvaldība”), kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas tās Domes priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, no otras puses, 

turpmāk kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse, 

 

- pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 171.panta pirmās daļas trešo punktu, 

- lai nodrošinātu Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību ieguldījumu kopīgu aktivitāšu īstenošanai, kas vērstas uz 

reģionāla līmeņa attīstības pasākumu īstenošanu, 

noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – „Līgums”): 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pašvaldība piešķir Plānošanas reģionam dotāciju EUR 500.00 (pieci simti eiro, 00 centi) apmērā (turpmāk - 

„Dotācija”) sekojošu uzdevumu izpildei:  

1.1.1. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām nozīmīgu kopīgu projektu iniciēšanai un izstrādei, t.sk. nozaru 

speciālistu piesaistei; 

1.1.2. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību interešu pārstāvībai Eiropas Teritoriālās sadarbības programmu 

2014.-2020. Uzraudzības komitejās; 

1.1.3. Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāju un/vai darbinieku kapacitātes stiprināšanas pasākumu 

organizēšanai; 



1.1.4. Kurzemes plānošanas reģiona publicitātes nodrošināšanai; 

1.1.5. citiem uzdevumiem saskaņā ar KPRAP lēmumiem. 

1.2. Plānošanas reģions apņemas izpildīt Līguma 1.1. punktā noteiktos uzdevumus piešķirtās Dotācijas ietvaros, 

saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, KPRAP pieņemtajiem lēmumiem un Līguma noteikumiem. 

 

2.  Līguma izpildes termiņš un kārtība 

 

2.1. Līguma 1.1.punktā norādītie uzdevumi tiek veikti laikā no Līguma parakstīšanas brīža līdz 2017.gada 

31.decembrim.  

2.2. Plānošanas reģions apņemas rīkoties Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kopīgās interesēs. 

2.3. Plānošanas reģions izpilda Līgumā noteiktos uzdevumus piešķirtās Dotācijas apmērā. Ja kāda uzdevuma 

izpildei finansējums ir nepietiekams, jautājums tiek izlemts KPRAP sēdē un Puses var vienoties par papildus 

finansējuma piešķiršanu vai Līgumā noteikto uzdevumu daļēju izpildi.  

2.4. Ja normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas ietekmē Plānošanas reģiona darbību vai finansēšanas kārtību 

un Līgumā noteikto saistību izpildi, mēneša laikā pēc attiecīgā normatīvā akta spēkā stāšanās pēc jebkuras 

Puses rakstveida priekšlikuma var tikt izdarīti grozījumi Līgumā.  

2.5. 2017.gada pēdējā KPRAP sēdē Plānošanas reģions prezentē atskaiti par Līguma izpildi un iztērēto kopējās 

dotācijas apjomu, kā arī atskaiti par Dotācijas izlietojumu, kas sagatavota atbilstoši finanšu un grāmatvedības 

jomu regulējošām normatīvo aktu prasībām. 

 

3. Pušu atbildība 

  

3.1. Plānošanas reģions apņemas izlietot piešķirto Dotāciju tikai Līgumā noteikto uzdevumu veikšanai Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldību interesēs.  

3.2. Plānošanas reģions ir atbildīgs par Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, t.sk., 

nepieciešamo iepirkuma procedūru piemērošanu, izlietojot piešķirto Pašvaldības Dotāciju. 

3.3. Puses ir atbildīgas par šā Līguma noteikumu pārkāpšanu un nodarītajiem zaudējumiem otrai Līgumslēdzējai 

Pusei likumā noteiktajā kārtībā. 

 

4. Savstarpējā norēķinu kārtība, dotācijas piešķiršanas noteikumi 

 

4.1. Pašvaldība piešķir Plānošanas reģionam  Dotāciju uz Plānošanas reģiona izrakstīta rēķina pamata. 

4.2. Piešķirtā Dotācija tiek pārskaitīta Plānošanas reģiona norādītajā Valsts kases kontā saskaņā ar Plānošanas 

reģiona izrakstītu rēķinu.  

4.3. Ja Plānošanas reģions Līgumā noteikto uzdevumu sasniegšanai papildus piesaista līdzekļus no citiem Latvijas 

un ārvalstu finanšu avotiem, šī summa netiek ieskaitīta Pašvaldības dotācijas aprēķinā. 

4.4. Ja Pašvaldība nepiekrīt kādu izdevumu finansēšanai, Plānošanas reģions tos izslēdz no aprēķina. 



 

 

5. Dotācijas saņēmēja darbības uzraudzības kārtība 

 

5.1. Pašvaldība kontrolei par piešķirtās Dotācijas līdzekļu izlietošanu jebkurā brīdī var pieprasīt no Plānošanas 

reģiona grāmatvedības un citu  darījumu apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas. Plānošanas reģiona 

pienākums ir nodrošināt, lai nepieciešamā oriģinālā dokumentācija būtu sakārtota un pieejama Pašvaldībai. 

5.2. Pašvaldības pieprasītā informācija iesniedzama Pašvaldībā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, ja 

pieprasījumā nav norādīts ilgāks termiņš. 

 

6. Citi nosacījumi 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi Līguma grozījumi vai 

papildinājumi noformējami pielikumu veidā un ir neatņemas Līguma sastāvdaļas no to abpusējas parakstīšanas 

brīža, ja nav noteikts citādāk. 

6.3.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma noteikumu daļēju vai pilnīgu neizpildi gadījumā, ja iestājas 

nepārvaramas varas apstākļi, kuri pēc starptautiskiem standartiem tiek kvalificēti kā Force Majeure apstākļi un 

kuru dēļ šis Līgums pilnībā vai daļēji nav izpildāms. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmas stihiskas 

nelaimes, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, nemieri vai valsts varas institūciju izdoti normatīvie akti, 

lēmumi, kas tieši ierobežo Pušu saistību izpildi. 

6.4. Domstarpības starp Pašvaldību un Plānošanas reģionu risināmas pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav panākta, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

6.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

Alsungas novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000036596 
Adrese: Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-
3306, 
Banka: A/S SEB 
Kods: UNLALV2X 
Konta Nr. LV78UNLA0011012130623 
__________________________________ 
A.Sokolovskis 

z.v. 

Kurzemes plānošanas reģions 
Reģ. Nr. 90002183562 
Adrese: Saldus, Avotu iela 12, LV-3801 
Banka: Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konta Nr. LV08TREL921063003400B 
 
_________________________________ 
E.Dreijere 

z.v. 

 

 



 

 
Pielikums 

 pie Alsungas novada domes 25.05.2017. sēdes 
 protokollēmuma Nr.9#11 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Alsungas novada domes 
25.05.2017. lēmumprojektu.Nr.9#11 

 

Nolikums 

 par  Alsungas novada sakoptāko (1) lauku sētu,  (2) individuālo (ģimenes) māju (ar apbūves zemes 
gabalu novada centrā), (3) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, (4) iestādi, uzņēmumu, organizāciju. 

  
I Konkursa mērķi: 
2. Ar Alsungas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Alsungas ziņas” un mājas lapas www.alsunga.lv 
starpniecību popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus daiļdārza veidošanā un teritorijas  sakopšanā. 
 
II Konkursa organizatori : 
3. Konkursu organizē un vērtē Alsungas novada domes apstiprināta konkursa vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā. 
Konkursa vērtēšanas komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieaicināt ekspertus. 
4. Finanšu līdzekļi konkursa organizēšanas izdevumu segšanai tiek paredzēti pašvaldības kārtējā gada budžetā. 
5.  Ar konkursa nolikumu var iepazīties Alsungas novada mājas lapā www.Alsunga.lv. 
 
III Konkursa norise: 
6. Konkurss notiek katru gadu. Pieteikumu pašvaldībā iesniedz vai iesūta līdz 15.jūlijam. 
7. Konkursu izsludina un pieteikuma anketas veidlapu publicē Alsungas novada pašvaldības mājas lapā 
www.alsunga.lv, informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas”. 
8. Pieteikumu konkursam var iesniegt jebkurš novadā strādājošais  un iedzīvotājs, t.sk. daiļdārzu īpašnieki. 
9. Aizpildītu pieteikuma anketu var sūtīt uz e-pastu dome@alsunga.lv vai nodot Alsungas novada domes Kancelejā, 
kā arī zvanot t-63351342, m.t.26699509 
 
IV Konkursa dalībnieki: 
10. Konkursā aicinātas piedalīties fiziskas un juridiskas personas, kuras Alsungas novadā ir izveidojušas skaisti 
sakoptu vidi dzīves vai darba vietā- individuālās apbūves teritorijā, lauku sētā, vasaras mītnē vai uzņēmuma 
(organizācijas) teritorijā. 
11. Komisijai ir tiesības arī pašai pēc savas iniciatīvas izvēlēties un apsekot īpašumus.  
 
V Vērtēšana: 
12. Vērtēšana notiek četrās grupās: 
iestādes, uzņēmumi, organizācijas; 
lauku sētas; 
individuālā apbūve; 
daudzdzīvokļu mājas. 
13. Vērtēšanu veic vizuāli. 
14. Komisija īpašumu vērtē tikai ar īpašnieka, valdītāja vai citas pilnvarotas personas atļauju un viņa klātbūtnē. 
15. Komisija patur sev tiesības fotografēt vai filmēt vērtējamo īpašumu un iegūtos materiālus izmantot noslēguma 
pasākumā vai ar pašvaldību saistītos reklāmas nolūkos. 
16. Vērtēšanas komisija, atklāti balsojot, nosaka konkursa uzvarētājus nominācijās. Par konkursa uzvarētāju tiek 
atzīta sakoptākā vieta, kas saņēmusi visvairāk punktu. 
17. Konkursa rezultāti tiek publicēti Alsungas novada pašvaldības mājas lapā www.alsunga.lv  



 

VI Vērtēšanas metodika: 
18. Vērtēšanu veic pēc zemāk minētajiem kritērijiem: 
 

 

1.grupa: iestādes, uzņēmumi, organizācijas,  

 Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, zālāji, sētas, puķu dobes, autostāvvietas, velosipēdu novietne 
un citi laukumi). Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās 
ielas, ietves, zaļās zonas sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums 
(adreses vai nosaukuma plāksnīte, valsts karoga vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, 
dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt.  

2. grupa: Individuālās (ģimenes) mājas (ar apbūves zemes gabalu novada centrā). 

Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, dzīvžogi, sētas, puķu dobes, zālāji celiņi utt.). Apkārtējās 
vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas 
sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, valsts karoga 
vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt.,  

3.grupa:  lauku sētas. 

Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana (apstādījumi, sētas, dzīvžogi, puķu dobes, zālāji, celiņi, atpūtas zona). 
Apkārtējās vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (zaļās zonas sakopšana, 
atkritumu urnas, mēslu krātuves utt. ). Ēku estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, karoga vieta utt.). Papildus 
novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt. . 

 

4.grupa: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana (apstādījumi, dzīvžogi, sētas, puķu dobes, zālāji celiņi utt.). Apkārtējās 
vides sakoptība un sanitāro saistošo noteikumu ievērošana īpašuma robežās (piegulošās ielas, ietves, zaļās zonas 
sakopšana, atkritumu urnas utt.). Teritorijas un ēku ārējais estētiskais noformējums (adreses plāksnīte, valsts karoga 
vieta utt.). Papildus novērtējums: strūklakas, dārza skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, utt., šķirotā 
atkritumu savākšana. 

 

VII Apbalvošana (notiek vienu reizi kalendārā gadā Miķeļsvētkos): 
19. Uzvarētājs katrā no Vērtēšanas komisijas izveidotajām nominācijām saņem: 
 19.1.Atzinības rakstu,  
19.2.plāksnīti ar uzrakstu „Sakoptākā sēta.......gadā”,  
19.3.naudas balvu EUR 40,00 apmērā. 
20. Vienu reizi trijos gados Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt uzvarētāju speciālajā nominācijā „Paraugīpašums”. 
21. Pašvaldība konkursa dalībniekiem organizē pieredzes apmaiņas braucienu. 
 
 
Priekšsēdētājs     ________________________ A.Sokolovskis 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                Pielikums: Pieteikums (Veidlapa) 

 

Pieteikums konkursam 

„Sakoptākā sēta Alsungas novadā-2017” 

 

Lūdzam pieteikt dalībniekus konkursam līdz 15.jūlijam! 

Īpašuma adrese   

Īpašnieka vārds, uzvārds   

Tālruņa Nr. 

 m.t. Nr. 

 

E- pasta adrese  

Grupa (atzīmēt vajadzīgo) • Uzņēmums, organizācija 

• (zemnieku saimniecība) lauku sēta   

• ģimenes māja (centrā) 

• daudzdzīvokļu māja 

Piezīmes   

 

Pieteica: ............................................................/Tālruņa nr._________ , m.t.________ 

Pieteikuma Anketu var saņemt un nodot domes ēkā- Kancelejā Pils ielā1, 1.stāvā  vai sūtot uz e-pastu 
dome@alsunga.lv 

 

 



 

 
 
 

 

 

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 16.februāra sēdes 
 protokollēmumu (4#13) 

 
GROZĪTI 

    ar Alsungas novada domes 
2017.gada 25.maija sēdes 

protokollēmumu (9#12) 
 

                                                                SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Alsungā 

2017.gada 25.maijā                                                                                                                                      Nr.3 
 

Grozījumi 
Alsungas novada domes 2017.gada 16.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2017 ”Par Alsungas novada domes budžetu 2017.gadam” 
 

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 
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. II 

PRECIZĒTĀ 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 EURO 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 454 769 



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 15 911 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 567 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 447 

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 
41 

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 609 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 129 

12.3.9.9 Drošības naudas no vēlēšanu apvienībām 480 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
4 583 

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 
2 583 

13.5.0.0. Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma iznomāšanas 0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 145 212 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
121 186 

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 
102 736 

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 31 469 

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 

24 026 

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 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 540 111 

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 500 111 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 500 111 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
231 519 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 
(pasākumiem) 

  

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 
684 

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 1 642 483 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 642 483 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 336 187 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 65 360 

04.000 Ekonomiskā darbība 67 136 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 346 599 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 174 233 

09.000 Izglītība 578 898 

10.000 Sociālā aizsardzība 74 070 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 642 483 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 470 722 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 350 548 

1000 Atlīdzība 878 067 

1100 Atalgojums 707 573 

1110 Mēnešalga 679 716 

1111 Deputātu mēnešalga 5 568 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 674 148 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 24 741 

1141 Piemaksa par nakts darbu 630 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
1 106 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti 
2 784 

1147 Piemaksa par papildu darbu 20 221 

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 
3 116 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
170 494 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
166 389 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
4 105 



1221 
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

4 105 

2000 Preces un pakalpojumi 472 281 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
2 783 

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 
400 

2121 Dienas nauda 300 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
100 

2200 Pakalpojumi 313 714 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 8 439 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 8 439 

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 
38 831 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
6 702 

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 
2 497 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
3 876 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 870 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 13 446 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
110 162 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 73 808 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 16 440 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
10 429 



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 
485 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 8 202 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 3 352 

2252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 4 850 

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 6 290 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1 686 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 4 604 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 44 883 

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 
38 588 

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 
142 205 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
29 135 

2311 Biroja preces 11 739 

2312 Inventārs 17 396 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 58 897 

2321 Kurināmais 14 000 

2322 Degviela 43 671 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 226 



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 
11 633 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 11 633 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
8 814 

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 

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 
55 689 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 55 689 

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 

7270 Transfeti biedrībām 500 

2.0. Kapitālie izdevumi 171 761 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 171 761 

5000 Pamatkapitāla veidošana 171 761 

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 168 091 

5210 Zeme, ēkas un būves 62 355 

5211 Dzīvojamās ēkas 0 

5212 Nedzīvojamās ēkas 37 355 

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 105 736 

5231 Transportlīdzekļi 80 500 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 8 109 

5233 Bibliotēku krājumi 4 973 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 8 085 

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 63 452 

  Aizņēmumi 60 900 

  Aizņēmumu atmaksa -25 162 
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2017.GADA IEŅĒMUMU UN  IZDEVUMU  TĀME  Nr. II 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta veids   Speciālais budžets 

 
 EURO 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 81 955 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 4 000 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
4 000 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot 

atsevišķas preces 
4 000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 4 000 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi 

un vides piesārņošanu 
4 000 

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 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 

II. KOPĀ IZDEVUMI 87 162 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 87 162 

04.000 Ekonomiskā darbība 76 592 

05.000 Vides aizsardzība 10 570 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 87 162 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 67 422 

1.1. Kārtējie izdevumi 63 422 

1000 Atlīdzība 16 202 

1100 Atalgojums 12 948 

1110 Mēnešalga 12 748 

1111 Deputātu mēnešalga 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 12 748 

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 
3 254 

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 47 220 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 30 920 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 13 100 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 13 100 

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) 
10 800 

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 
4 500 

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 
14 200 

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   

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 

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 10 240 

5213 Transporta būves 10 240 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 4 500 

5231 Transportlīdzekļi   

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 4 500 

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 19 028 

  Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 

  Aizņēmumi (atmaksa) -11 476 

  Aizdevumi 0 
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2017.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. II 

PRECIZĒTĀ 

Budžeta 
veids   

Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 

EUR 

Klasifikācijas 
kods  

Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 800 

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 

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 66 
   

   

   

   

   

Priekšsēdētājs____A.Sokolovskis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Paskaidrojuma raksts 

 Alsungas novada pašvaldības 2017.gada budžeta tāmes grozījumiem, pamatojoties uz likumu “Par 
pašvaldību budžetiem”. 

Pamatbudžets 

Ieņēmumi 

Pamatbudžeta ieņēmumi ar grozījumiem plānoti EUR 1454769, kas ir par Euro 34639 vairāk kā plānots gada 
sākumā. Palielinājumu Euro veido : 

I  Nenodokļu ieņēmumi Euro 1286 

1. valsts nodevas, ko ieskaita pašvaldības budžetā  (EKK- 09.490) Euro 41  
2. no zvejas tiesību izmantošanas (EKK 12.420)  Euro 15, 
3.  drošības naudas no vēlēšanu apvienībām ( EKK 12.3.9.9.) Euro 480,  
4.  no transporta līdzekļa pārdošanas (EKK 13.100)  Euro 750.  

 
         II   Ieņēmumi no pārrobežu projekta ( EST- LAT) partneriem  projekta realizācijai ( EKK 21.1.9.4.)  Euro 31469 

        III Ieņēmumi par maksas pakalpojumiem (EKK 21.4.9.9.)  Euro  1200 (NMP) 

        IV   Mērķdotācijas no NVA skolēnu darbam vasarā   ( Ekk 18690)    Euro 684. 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi ar grozījumiem plānoti EUR 1641983, t.i. par Euro 40833 vairāk kā plānota gada sākumā.  

Palielinājumu izdevumos veido  

1. Muzeja ēkā-informācijas centra izveide (EKK 5212) ( informācijas centra izveide EST – LAT projekta 
ietvaros)  Euro 34355 

2. Datortehnikas un pārējās biroja tehnikas  iegāde (EKK 5238) Euro 2335 – EST-Lat projekta ietvaros, 
Pirmsskolas izglītības iestāde, kases aparāta iegāde novada domes Finanšu nodaļai 

3. PVN maksājumi  ( EKK 2512)  Euro 1238 
4. Pārējie iepriekš nekvalificētie izdevumi EST-LAT projektam ( EKK 2279 )  Euro 2188 
5. Prezentācijas un pārstāvniecības izdevumi EST-LAT projektam Euro 900 
6. Atlīdzības palielināšanās ( EKK 1119, 1147, 1210) NVA daļēji finansētam skolēnu darbam vasarā 
7. Ārzemju komandējumu izdevumi EST-LAT projektam Euro 300,  

 
Pārējās izmaiņas ( izdevumu palielinājumu vai samazinājumu) veido izmaiņas pa pakalpojumu un iegāžu 
veidiem, veicot pašvaldības funkcijas, piemēram: no EKK 1119 uz EKK 1221- darbinieku darba nespējas 
lapu apmaksa, kas nav iepriekš plānojama un prognozējama, piemaksas par aizvietošanu darbinieku 
prombūtnē vai papildus pienākumu veikšanu, izdevumi mazo projektu konkursa “ Mēs Alsungai 
2017”realizēšanai ( Euro 1600), u.c. 

           

 

   Speciālais budžets 

  Speciālā budžeta ieņēmumi tāmē ar grozījumiem  Euro 81955, palielinājumu veido Dabas resursu nodokļa plānotais 
palielinājums Euro 4000 (vadoties no 4 mēnešos saņemtā). 

Speciālā budžeta izdevumi tāmē ar grozījumiem Euro 87162, palielinājumu Euro 1550 veido EKK 2239 autoceļu 
uzturēšanai Euro 50 un   EKK 2249 EUR  1500 Latvāņu pļaušanai ( teritorijas uzturēšana) Dabas resursu fonda 
izdevumos. 



 

   Ziedojumi un dāvinājumi. 

    Ieņēmumu daļā tāmē ar grozījumiem samazinājums kopsummā Euro 100, no tā samazinājums plānots ieņēmumiem 
no privātpersonām Euro 400, bet palielinājums Ieņēmumiem no juridiskām personām Euro 300. Izmaiņas tāmē 
plānotas, pamatojoties uz faktiskajiem ieņēmumiem Muzeja ilggadīgo stādījumu izveidošanai. Šis projekts Latvijas  
simtgadei beidzas un stādījumi tiks veidoti maija mēnesī. 

    Izdevumu daļā kopsummā palielinājuma vai samazinājuma nav, bet, ņemot vērā, ka daudzgadīgie stādījumi ir 
kapitālieguldījumi, no EKK 2350 izdevumu summa pārcelta uz EKK 5240 (pamatlīdzekļu izveidošana). 

  

            Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Aizdevumu saņemšanā un atmaksā izmaiņu nav. 

 
 

Priekšsēdētājs___A.Sokolovskis 

                 

 


