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SĒDES Protokols 
Alsungas novadā 

2016.gada 16.jūnijā                                                                                                                             Nr.6 

Darba kārtībā: 

1. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Gājēju celiņu pārbūve Pirmsskolas izglītības 
iestādē "Miķelītis" Alsungā”.  

2. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Kompleksa sporta un rotaļu laukuma izveide 
Alsungā”. 

3. Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Drošības uzlabošana un izglītības iestāžu 
pieejamības nodrošināšana Alsungā. 

4. Par ātruma ierobežojuma barjeras (“gulošie policisti”) uzstādīšanu. 
5. Par zemes gabala atdali no nekustamā īpašuma  [..] un tā nosaukuma apstiprināšana. 

6. Par grozījumiem  Alsungas novada domes  Darba samaksas un  sociālo garantiju 

Nolikumā. 

7. Par Biedrības “Suitu amatnieki” un Alsungas novada domes  Sadarbības līguma 

apstiprināšanu. 

8. Dzīvojamās platības iedale. 

9. Par NODOMU PROTOKOLA PAR SADARBĪBU SUITU KULTŪRTELPAS SAGLABĀŠANĀ 

apstiprināšanu. 

10. Pārskats par Alsungas novada domes 2015.gada finansiāliem rezultātiem. 

11. Pamatojoties uz pievienotās vērtības nodokļa likumu un tā grozījumiem, kas stājas spēkā  

ar 2016.gada 1.jūliju, šī likuma VII nodaļas 52.pants nosaka preču un pakalpojumu veidus, 

kas nav apliekami ar PVN. 

12. Par deputātu  J.Gulbja un I.Staņislavčikas  iesnieguma izskatīšanu. 

13. Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..]. 
14. Par zemes vienības atdalīšanu [..]. 
       PAPILDUS: 
15. Par līdzfinansējumu  biedrībai EKC “Suiti”. 

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


Priekšsēdētājs A. Sokolovskis:  

 kas ir par 14. jautājumu  
“Par” 5 deputāti (A. Kaminskis izgājis) 

 kas ir par to, ka papildus iekļaujam 15.-ā jautājuma iekļaušanu darba kārtībā? 
“Par” E.Goldbergs,A.Kaminskis, 
“Atturas” I.Staņislavčika, 
“Pretī” E.Zvejnieks, J.Gulbis, 
 Balsošanā nepiedalās: A.Sokolovskis  
 
 
Novada domes  sēdi sāk plkst. 15.00 un beidz plkst.17.00 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J.Gulbis, A.Kaminskis  
I.Staņislavčika,    
Sēdē nav ieradies deputāti: D.Martinova,  G.Rozentāls, Z.Vanaga. 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, 
Attīstības nodaļas vadītāja A.Vanaga-Poriķe,  
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga 
  



1.# 
Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Gājēju celiņu pārbūve Pirmsskolas izglītības 
iestādē "Miķelītis" Alsungā”  

A.Sokolovskis, A.Vanaga-Poriķe 
 
          Pamatojoties uz vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” izsludināto projektu konkursu, izmantojot 
LEADER pieeju,  
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis, 
A.Kaminskis I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projekta ideju “Gājēju celiņu pārbūve Pirmsskolas izglītības 
iestādē "Miķelītis" Alsungā”, nosakot, ka projekta īstenošanai nepieciešamais kopējais 
finansējuma apmērs ir EUR 40850.37, tai skaitā Publiskais finansējums EUR 36765.33 un 
pašvaldības līdzfinansējums EUR 4085.04.  

 
 

2# 
Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Kompleksa sporta un rotaļu laukuma izveide 
Alsungā”  

A.Sokolvskis, A.Vanaga-Poriķe  
 
          Pamatojoties uz vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” izsludināto projektu konkursu, izmantojot 
LEADER pieeju,  
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, A.Kaminskis I. 
Staņislavčika, J.Gubis  “Par” A.Sokolovskis,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” E.Zvejnieks, E.Goldbergs, A.Kaminskis I. Staņislavčika, J.Gulbis   
 
Dome nolemj:             LĒMUMS NETIEK PIEŅEMTS 
 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projekta ideju “Kompleksa sporta un rotaļu laukuma izveide 
Alsungā”, nosakot, ka projekta īstenošanai nepieciešamais kopējais finansējuma apmērs ir 
EUR 48945.35, tai skaitā Publiskais finansējums EUR 44050.82 un pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 4894.54.  

 

3.# 
 Par Alsungas novada domes dalību ELFLA aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” projektu konkursā ar projekta ideju “Drošības uzlabošana un izglītības iestāžu 
pieejamības nodrošināšana Alsungā 

  

 A. Sokolovskis, J.Gulbis 



Pamatojoties uz vietējās rīcības grupas “Darīsim paši!” izsludināto projektu konkursu, 
izmantojot LEADER pieeju, un, pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes 
atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis, J. Gulbis,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” E.”Zvejnieks, E. Goldbergs, A. Kaminskis, I. Staņislavčika, 
 
Dome nolemj:            LĒMUMS NETIEK PIEŅEMTS 
 

1. Piedalīties projektu konkursā ar projekta ideju “Drošības uzlabošana un izglītības iestāžu 
pieejamības nodrošināšana Alsungā”, nosakot, ka projekta īstenošanai nepieciešamais 
kopējais finansējuma apmērs ir EUR 9240.52 , tai skaitā Publiskais finansējums EUR 8316.47 
un pašvaldības līdzfinansējums EUR 924.05.  

 
4.# 
Par ātruma ierobežojuma barjeras (“gulošie policisti”) uzstādīšanu 

A.Sokolovskis 
            

Pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A.Kaminskis I. Staņislavčika,  
 
Dome nolemj: LĒMUMS NETIEK PIEŅEMTS 

 
1. Uzstādit  divas ātruma ierobežojuma barjeras  vietas:----______________________Skolas 

ielā, Alsungā. 
2. Finansējums no pašvaldības budžeta . 
3. Lēmumu iesniegt  AS Latvijas valsts ceļi  saskaņošanai un tehnisko noteikumu 

saņemšanai. 
 
 5.# 

Par zemes gabala atdali no nekustamā īpašuma [..] un tā nosaukuma apstiprināšana 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 

    Saskaņā ar [..]iesniegumu (19.01.2016.) par  zemes gabala 2,9 ha atdali ar kadastra Nr[..], 
apstiprinot jaunu nosaukumu [..], un pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju 
sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
 “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A.Kaminskis, I. Staņislavčika, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma [..] ar kadastra Nr. [..] zemes gabalu 2,9 ha platībā ar zemes 

gabalu ar kadastra  Nr. [..], apstiprinot nosaukumu [..], Alsungas novadā. 

2. Apstiprināt atdalītam zemes gabalam [..]lietošanas mērķis lauksaimniecība, kods 0101. 

 



6.# 

Par grozījumiem  Alsungas novada domes  Darba samaksas un  sociālo garantiju Nolikumā 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, A.Mundiciema, V.Zingberga 

 Saskaņā ar darbinieku Alsungas novada domes (pašvadības) Darba samaksas un sociālo 
garantiju Nolikuma 6.nodaļas 6.3 un 7.nodaļas 7.3 punktu izklāsta dažādu interpretāciju un papildus 
nepieciešamiem grozījumiem pirmajā un astotajā nodaļā, kā arī papildus  Nolikuma teksta 
grozījumiem- atbilstoši normatīvajiem aktiem un, pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes 
apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
 “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A.Kaminskis I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt grozījumus Alsungas novada domes  27.11.2014. protokollēmumā Nr.14#3 

“Alsungas novada domes(pašvaldības) darba samaksas un sociālo garantiju Nolikums”. Skatīt 

pielikumu. 

 
 
 

  



Pielikums  
pie Alsungas novada domes 16.06.2016. protokollēmuma Nr.6#6 

            ___________________________________________________  

APSTIPRINĀTS                                                                                                                                                                                                                          

ar Alsungas novada domes 

2011.gada 24.marta sēdes 

protokollēmumu Nr.4#9 

                                                          

 GROZĪJUMI: 
                Ar Alsungas novada domes sēdes 

            27.11.2014. protokollēmumu Nr.14#3. 
                                                   

                                                                               GROZĪJUMI: 
Ar Alsungas novada domes sēdes 

            16.06.2016. protokollēmumu Nr.6#6. 
 

ALSUNGAS NOVADA DOMES (PAŠVALDĪBAS) 

DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMS 

                                                                                                                                            Izdots saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām”  

                                                                                41.panta pirmās daļas 2.punktu 

                                                                                                      Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

                                                                                                       un darbinieku atlīdzības likumu, Noteikumiem 

                                                                                                            par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu 

                                                                                                               un darbinieku sociālajām garantijām,   

                                                                                          Noteikumiem par valsts un pašvaldību  

                                                                                                      institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

                                                                                                               samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to 

noteikšanas 

                                           kārtību. 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis Darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, turpmāk tekstā – Nolikums, nosaka Alsungas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, izpilddirektora, deputātu, Domes izveidoto komisiju un 
komiteju locekļu, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 
vadītāju un darbinieku darba samaksas sistēmu un atlīdzību. 

(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

1.2. Amatpersonai (darbiniekam), kura amatu pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu 
izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam. 

1.3. Atlīdzību šā nolikuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba 
samaksa šā nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas un prēmijas. Sociālās garantijas – ir pabalsti, 
kompensācijas. 

1.4. Pašvaldība neizmaksā citādu atlīdzību kā to, kas noteikta Valsts un pašvaldību darbinieku atlīdzības 
likumā un šajā Nolikumā. 

1.5. Mēnešalgas likme tiek noteikta vienlaicīgi ar amata vietas izveidošanu. Mēnešalgas likmi domes 
priekšsēdētājam, izpilddirektoram, deputātiem, komisiju un komiteju locekļiem, iestāžu un 



struktūrvienību vadītājiem nosaka ar domes lēmumu, pašvaldības administrācijas darbiniekiem 
mēnešalgas likmi nosaka domes priekšsēdētājs, atbilstoši amatu katalogam un domes apstiprinātam 
amatu  sarakstam. 

1.6. Priekšlikumus par algas likmes izmaiņām domes priekšsēdētājam var iesniegt izpilddirektors, deputāti,     
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji. Izmaiņas var veikt atbilstoši Valsts un pašvaldību  
amatpersonu un darbinieku  atlīdzības likumam. 

(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

1.7. Stundu tarifa likme tiek noteikta ar Domes lēmumu, vienlaicīgi nosakot apmaksājamo stundu skaitu.  
1.8. Darba samaksa tiek norādīta darba līgumā ar darbinieku. Darba samaksas izmaiņas gadījumā darba 

līgumā tiek izdarīti grozījumi, kurus noformē rakstveidā. 
1.9. Par izmaiņām darba samaksas apmērā darbiniekam tiek paziņots saskaņā ar Darba likuma prasībām. 
1.10. Šie noteikumi neattiecas uz pedagogiem un izglītības iestāžu – domes struktūrvienību vadītājiem un 

direktoriem, kuriem mēnešalgu, atbilstoši viņa darba slodzei un pedagoga darbam, nosaka saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem. 

1.11. Šie noteikumi neattiecas uz darba samaksas noteikšanas kārtību ES projektu ietvaros. 
 

 
2. DEPUTĀTU DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 18.panta 3.daļu un Alsungas novada domes saistošajiem 
noteikumiem  „Alsungas novada pašvaldības nolikums” par piedalīšanos domes un komitejas sēdēs 
(komisijās, darba grupās u.c.), kā arī par citu deputātu pienākumu pildīšanu, domes deputāts (ja nav 
reģistrētās darba attiecībās ar novada domi), saņem atlīdzību, proporcionāli nostrādātajam laikam. 
Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu, atlīdzību nosaka, ņemot vērā Domes noteikto vienas 
darba stundas apmaksas tarifu un nostrādāto darba stundu skaitu mēnesī. Deputāta darba stundas 
likme tiek noteikta katru gadu un apstiprināta ar domes sēdes lēmumu. 

2.2. Maksimālo stundu skaits, par kuru deputāts var saņemt atlīdzību, nosaka ar domes lēmumu. 
2.3.  Deputātu darba laika uzskaiti veic pašvaldības administrācijas darbinieks, kurš atbildīgs par komitejas 

un domes sēžu protokolēšanu  un  līdz katra mēneša priekšpēdējai darba dienai iesniedz  darba 
stundu uzskaites tabulu domes priekšsēdētājam apstiprināšanai.  

2.4. Finanšu nodaļa deputātiem, komisiju un komiteju locekļiem aprēķina atalgojumu vienu reizi mēnesī un 
izmaksā tuvākajā algas dienā. 

 
3. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

3.1. Domes priekšsēdētāja amats ir algots. 
3.2. Dome nosaka domes priekšsēdētājam mēnešalgu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju un 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām. Atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt apmēru, 
kas noteikts, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada 
mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot koeficientu līdz 3,64. 

3.3.  Mainoties valstī strādājošo gada vidējās darba samaksas apmēram, dome katru gadu  mēnešalgu var 
pārskatīt. 

3.4. Domes priekšsēdētājs nesaņem atlīdzību par Finanšu komitejas vadību un deputāta pienākumu 
pildīšanu. 

3.5. Domes priekšsēdētājam piemaksu dome var noteikt ne vairāk kā 30% apmērā no viņam noteiktās 
mēnešalgas, par papildus pienākumu pildīšanu, kas nav noteikts Alsungas pašvaldības nolikumā. 

3.6. Domes priekšsēdētājam, atbilstoši DL, dome piešķir un apmaksā ikgadējo atvaļinājumu četras 
kalendāra nedēļas, pieņemot attiecīgu lēmumu.  

 

4. DOMES IZPILDDIREKTORS 

4.1. Domes izpilddirektora amats ir algots. 
4.2.  Dome nosaka domes izpilddirektoram mēnešalgu atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju un 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes 



publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots 
pilnos latos, piemērojot koeficientu līdz 3,2. 

4.3.     Mainoties valstī strādājošo gada vidējās darba samaksas apmēram, dome katru gadu mēnešalgu var 
pārskatīt. 

4.4. Domes izpilddirektoram piemaksu dome var noteikt ne vairāk kā 30% apmērā no viņam noteiktās 
mēnešalgas par papilddarbu, kas nav noteikts Alsungas pašvaldības Nolikumā.  

4.5.  Domes izpilddirektoram, atbilstoši DL dome piešķir un apmaksā ikgadējo atvaļinājumu četras kalendāra 
nedēļas, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.  

 

5. KOMISIJAS, KOMITEJAS 

5.1. Dome nosaka atlīdzību par darbu komisijās un komitejās, nosakot apmaksātās darba stundas tarifa 

likmi un maksimālo apmaksāto darba stundu skaitu mēnesī. Stundas likmi un maksimālo stundu skaitu 

mēnesī iestrādā amatu sarakstā. 

5.2. Darba laika uzskaiti veic norīkots pašvaldības darbinieks. 

 

6. NO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJAMIE  
PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRVIENĪBU VADĪTĀJI 

 

6.1. Domes izveidoto iestāžu un struktūrvienību vadītāju amati ir algoti. 
6.2. Iestāžu un struktūrvienību vadītājiem mēnešalga tiek noteikta ar novada domes lēmumu, atbilstoši 

amatu katalogam, amatu saimei un līmenim 
 
6.3.  Iestādes un struktūrvienības vadītājam piemaksu var noteikt ne vairāk kā 30% apmērā no viņam 

noteiktās mēnešalgas par papilddarbu, kas nav noteikts viņa amata aprakstā, kā arī atbilstoši Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam. Piemaksu par papilddarbu nosaka 
izpilddirektors.   
Jebkurā gadījumā struktūrvienībai jāiekļaujas apstiprinātajā darba samaksas fondā. 
Piemaksu par papilddarbu nosaka izpilddirektors. Izpilddirektoram piemaksu nosaka novada domes  
priekšsēdētājs. 

(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

 

7. PAŠVALDĪBAS DARBINIEKI (grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

 

7.1. Novada pašvaldības administrācijas, iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatu sarakstus, slodzes 
un mēnešalgas nosaka Alsungas novada dome, saskaņojot tos ar iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem, atbilstoši amatu katalogam, amatu saimei un līmenim, ņemot vērā amata vērtību, konkrētās 
darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmes, kā arī līdzīgam  amatam noteiktās mēnešalgas.  

7.2. Nosakot darba samaksu, jāiekļaujas atlīdzības fondam paredzēto līdzekļu ietvaros. 
7.3. Piemaksu ne vairāk kā 30 % apmērā no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas par 

papilddarbu, kas nav noteikts viņa amata aprakstā, kā arī par  prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu 
vai vakanta amata pienākumu pildīšanu, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumam,  Domes darbiniekiem var noteikt ar izpilddirektora rīkojumu, Alsungas 
vidusskolā, Mūzikas skolā Pirmskolas izglītības iestādē “Miķelītis ar vadītāju rīkojumiem  proporcionāli 
papildus pienākumu veikšanas laikam mēnesī un aizvietojamā darba slodzē. 

  Vienu prombūtnē esošu darbinieku var aizvietot ne vairāk kā divi darbinieki.  
  Visu piemaksu kopsumma mēnesī, atbilstoši likumam, nedrīkst pārsniegt 30 %. 
  Jebkurā gadījumā struktūrvienībai jāiekļaujas apstiprinātajā darba samaksas fondā. 

(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

7.4. Ierosinājumus par izmaiņām amatu saimju un līmeņu sadalījumā, kā arī mēnešalgu grupās, pieņem 
Alsungas novada domes izpilddirektors, kas tos izskata kopīgi ar domes Finanšu nodaļas un 



kancelejas vadītājām, struktūrvienību un iestāžu vadītājām (iem) un  iesniedz domes priekšsēdētājam. 
Grozījumus apstiprina dome. 

7.5. Par papildus pienākumu veikšanu strādājot ES projektos, kuru iesniedzējs vai partneris ir Alsungas 
novada pašvaldība, tās iestāde vai struktūrvienība, darbiniekam var būt noteikta papildus samaksa no 
projekta līdzekļiem saskaņā ar domes priekšsēdētāja  rīkojumu un projekta ietvaros noslēgtajiem 
līgumiem. 

 

 

8. SOCIĀLĀS GARANTIJAS 

8.1. Pabalstus un kompensācijas pašvaldības amatpersonām (darbiniekiem) var  izmaksāt tikai saskaņā ar 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā  un Sociālo garantiju 

likumā noteikto, Republikas pilsētas domes un novadu domes deputāta statusa likumu, kā arī domes 

lēmumiem budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros, stingri ievērojot vienlīdzības principus. 

8.2. Amatpersonu (darbinieku) atvaļinājumu ilgumu, to piešķiršanas kārtību, kā arī citus ar atvaļinājumiem 

saistītus jautājumus regulē attiecīgās Darba likuma normas, kā arī Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktais. 

8.3. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

algotas amatpersonas, darbinieka vai viņa ģimenes locekļa (vecāku, laulātā vai bērna) nāves gadījumā 

pirmās pakāpes ģimenes loceklim, kura uzņēmusies viņa apbedīšanu, izmaksā vienreizēju pabalstu 85 

(astoņdesmit piecu) euro apmērā. 

8.4.     Saskaņā ar novada domes izpilddirektora vai iestāžu vadītāju rīkojumu 

           * Paaugstinot kvalifikāciju domei nepieciešamā arodā, iegūstot pirmo vai papildus augstāko izglītību, 

amatpersona (darbinieks) var saņemt pabalstu 70,- (septiņdesmit) euro apmērā.  
          (grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

8.5.     Pašvaldības dome nosaka amatus, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam 

dzīvības vai veselības (riskam). 

             Atbilstoši sociālo garantiju likumam, pašvaldība var apdrošināt šīs amatpersonas pret nelaimes 

gadījumiem. Apdrošināšanas polises cena nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par iedzīvotāju 

ienākuma nodokli noteikto apmēru. Ja polises cena pārsniedz minēto apmēru, amatpersona 

(darbinieks) sedz starpību. 
(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

8.7. Darba devējs nodrošina nodarbinātajiem (kuri pamatdarbā strādā katru darba dienu vismaz divas stundas) 

ar displeju, obligātās veselības pārbaudes, to skaitā redzes pārbaudes, normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nodarbinātajam nepieciešami darba pienākumu veikšanai 

piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi (brilles), darba devējs nodrošina ar tiem 

attiecīgo nodarbināto. Minēto prasību izpildei nepieciešamos izdevumus 71,00 euro (piemēram, briļļu lēcu 

un briļļu ietvaru iegāde, darba briļļu izgatavošana) sedz darba devējs, pamatojoties uz apstiprināto summu 

ikgadējā tāmē.  
(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

8.8. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem šiem mērķiem izdevumu tāmē pašvaldības Iestādes 

un struktūrvienības paredz līdzekļus. 
(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

 

9. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

9.1. Jebkuras izmaiņas šajā nolikumā var tikt izdarītas ar Domes lēmumu. 
9.2. Nolikums stājas spēkā ar 01.07.2016. 

(grozījumi 16.06.2016.novada domes sēdē) 

 

Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 

               



  7.# 
Par Biedrības “Suitu amatnieki” un Alsungas novada domes Sadarbības līguma apstiprināšanu 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs 

Pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, I. 
Staņislavčika, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Sadarbības līgumu  biedrībai “Suitu amatnieki” un Alsungas novada domei. Skatīt 

pielikumu. 

  



Pielikums  
pie Alsungas novada domes 16.06.2016. protokollēmuma Nr.6#7 

                                ___________________________________________________  

SADARBĪBAS LĪGUMS NR.__ 
2016.gada   6.jūnijā             Alsungā 

 
Biedrība ,,Suitu amatnieki” Reģ. Nr. 40008172099 Ingas Šēnas-Laizānes personā, kura darbojas uz statūtu 

pamata turpmāk tekstā Biedrība un  Alsungas novada dome, Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV -3306, Reģ Nr. 
90000036596 priekšsēdētāja Aivara Sokolovska personā, kas darbojas uz likuma “Par pašvaldībām” un domes Nolikuma 
pamata turpmāk tekstā Dome,  šī līguma tekstā “Sadarbības partneri”,  vienojas par sekojošo: 
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Sekmēt kultūras un vēstures, amatu prasmju vērtību saglabāšanu. 
 

2. Pušu saistības. 

2.1. Sadarbības partneri vienojas par savstarpēju informācijas apmaiņu. 
2.2. Sadarbības partneri sadarbojas pašvaldības organizētos pasākumos, lai popularizētu  iedzīvotāju  brīvā laika 

pavadīšanu  apgūstot kultūras, vēstures, amatu prasmju vērtības. 
2.3. Sekmēt saimniecisko darbību novada teritorijā un rūpēties par saimniecisko darbību bezdarba samazināšanai 

administratīvajā teritorijā. 
 
3. Sadarbības partneru  TIESĪBAS un PIENĀKUMI 
3.1.Biedrība apņemas turpināt iesaistīt iedzīvotājus pasākumos, kas sekmē kultūras, tradicionālo amata prasmju apguvi. 
3.2. Dome apņemas iespēju robežās atbalstīt Biedrības organizētos pasākumus, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanu, 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm. 
 
4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Sadarbības partneri  savstarpēji vienojas, ka sadarbības līgumā realizācijā tiks ievērota pastāvošā likumdošana. 
4.2. Visi jautājumi un domstarpības, kas rodas šī līduma ietvaros, tiek risinātas pārrunu ceļā. 
4.3. Līguma darbības laiks-beztermiņa. 
4.4. Līguma darbību var izbeigt, savstarpēji vienojoties, vienai pusei rakstiski paziņojot otrai, par nevēlēšanos turpināt 

sadarbību. 
4.5. Šis Līgums ir sastādīts 2(divos)  eksemplāros, pa vienam katram sadarbības partnerim. 

5. PUŠU PARAKSTI 

  

Alsungas novada dome 

Reģ.Nr.LV90000036596 

SEB banka, UNLALV2X 

Konts: LV78UNLA0011012130623 

Pils iela 1, Alsunga, 

Alsungas novads,LV-3306 

_______________  

/Aivars Sokolovskis / 

 
 

Biedrība “Suitu amatnieki ” 
Reģ. Nr 40008172099 

[..], Alsungas novadā, 

LV-3306 
 
__________________________  
Inga Šēna -Laizāne 
 
 

 

 

 

  



 8.# 

Par Dzīvojamās platības iedali 

A.Sokolovskis, V.Dunajevs, V.Zingberga 

Saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu 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. 

Īres tiesiskajām attiecībām, ciktāl tās neregulē šis likums, piemērojams Civillikums un citi 
normatīvie akti. 

Pamatojoties uz [..] iesniegumu (2016.gada maijs) par uzņemšanu rindā uz dzīvojamās  
platības iedali, jo dzīvojamās ēkas īpašnieka maiņas rezultātā izlikts no dzīvokļa un saskaņā ar 
09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
“Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A.Kaminskis  I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

 
1. Ņemot vērā, ka  dzīvojamo platību  [..] pašvaldības dzīvokļu rindā esošie nevēlas  

apdzīvot,  ar 16.06.2016. piešķirt minēto dzīvokli [..] p/k. [..].  Īres līguma termiņš 1 gads 

(līdz 15.06.2017.) 

2. Ar 16.06.2016. iedalīt dzīvojamo [..] platību [..] p/k [..]. Ģimenē 3 cilvēki. 

9.# 

Par NODOMU PROTOKOLA  PAR SADARBĪBU SUITU KULTŪRTELPAS SAGLABĀŠANĀ 

apstiprināšanu  

A.Sokolovskis, D.Martinova 

           Saskaņā  ar  Kultūras  Ministrijas  26.05.2016. vēstuli  Nr.3.1.1.-2/1265 “Par nodomu protokolu 

par sadarbību suitu etniskās kultūrtelpas saglabāšanā, un pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes 

apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, 

E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A.Kaminskis , I. Staņislavčika, 

“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt Nodomu protokolu PAR SADARBĪBU SUITU KULTŪRTELPAS SAGLABĀŠANĀ, 

izsakot  9.punktu  papildinātā redakcijā: 

 Puses apņemas 2016.gada laikā kopīgi izstrādāt suitu kultūrtelpas saglabāšanas plānu 2017.-

2019.gadam, balstoties uz apstiprināto novada  Attīstības programmu 2015.-2020. 

  

http://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums


 



 



 



 

 



10.# 

PĀRSKATS PAR ALSUNGAS NOVADA DOMES 2015.GADA FINANSIĀLAJIEM REZULTĀTIEM 

A.Sokolovskis, A.Mndiciema 
     
       Pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar 
deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A. Kaminskis, I. 
Staņislavčika, 
Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt  Alsungas novada domes pārskatu par 2015.gada finansiālajiem rezultātiem: 
Kopējie ieņēmumi   Euro                                                                              1548294 
tai skaitā 
Pamatbudžetā                                                                                                 1425125 
Speciālajā budžetā                                                                                            122018 
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā                                                                    1151 
Kopējie izdevumi                                                                                            1808740 
tai skaitā 
Pamatbudžetā                                                                                                 1443290 
Speciālajā budžetā                                                                                           363905 
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā                                                                   1545 
GADA REZULTĀTS                                                                                            -257061 
Tai skaitā 
Pamatbudžetā                                                                                                     -18165 
Speciālajā budžetā                                                                                            -241887 
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā                                                                  + 2991 
 
 

11..# 

Pamatojoties uz pievienotās vērtības nodokļa likumu un tā grozījumiem, kas stājas spēkā  ar 
2016.gada 1.jūliju, šī likuma VII nodaļas 52.pants nosaka preču un pakalpojumu veidus, kas nav 
apliekami ar PVN 
 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

Pamatojoties uz pievienotās vērtības nodokļa likumu un tā grozījumiem, kas stājas spēkā  ar 
2016.gada 1.jūliju, šī likuma VII nodaļas 52.pants nosaka preču un pakalpojumu veidus, kas nav 
apliekami ar PVN 
VII nodaļa  
Atbrīvojumi no nodokļa 

52.pants. Ar nodokli neapliekamās preču piegādes un pakalpojumi 
(1) Ar nodokli neapliek šādas preču piegādes un pakalpojumus: 

9) sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā 
darba pakalpojumus, ko iedzīvotājiem sniedz personas, kuras reģistrētas sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā, kā arī ēdināšanas pakalpojumus, kurus sociālo pakalpojumu sniedzējs 
sniedz saskaņā ar savām programmām  (Brīvpusdienas trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu 
bērniem ) 



 
11) pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanās un pirmsskolas izglītības 

pakalpojumus; 
12) valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās 

izglītības, augstākās izglītības un interešu izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības 
pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un preču piegādi, ko veic minētās 
izglītības iestādes; 

17) šādus kultūras pakalpojumus: 
a) teātra un cirka izrādes, 
b) koncertus, 
c) bērniem paredzētos sarīkojumus, pašdarbības mākslas kolektīvu sarīkojumus un 

labdarības mērķiem veltītos sarīkojumus, 
d) valsts atzītu muzeju, bibliotēku, izstāžu, zooloģisko dārzu un botānisko dārzu 

apmeklējumus un šo institūciju rīkotos kultūras un kultūrizglītības pasākumus, 
e) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas 

nodrošināšanas pakalpojumus; 
24) nekustamā īpašuma pārdošanu, izņemot nelietota nekustamā īpašuma pārdošanu un 

apbūves zemes pārdošanu; 
25) šādus iedzīvotājiem sniegtos pakalpojumus: 

a) dzīvojamo telpu īri (izņemot viesu izmitināšanas pakalpojumus viesu izmitināšanas 
mītnēs — viesnīcās, moteļos, viesu mājās, lauku tūrismam izmantojamās mājās, 
kempingos, tūristu mītnēs), 

b) (izslēgts no 01.07.2016. ar 30.11.2015. likumu).(APSAIMNIEKOŠANA) 
 (4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā atbrīvojums no nodokļa piemērojams  
     Ņemot vērā pievienotās vērtības likuma izmaiņas,  

 
          Pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot 
ar deputātu balsīm 
 “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A. Kaminskis, I. Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 

1. Ar 2016.gada 1.jūliju PVN 21 % apmērā ietvert esošajā 
a) Muzeja cenrādī  (muzejs nav akreditēts- valsts atzīts) 
b) Kultūras nama pasākumu (baļļu) biļešu cenrādī 
c) Esošajā apsaimniekošanas pakalpojumu cenrādī,  

DOKUMENTOS NORĀDOT PVN SUMMU 
2. Jaunus cenrāžus izstrādāt ar 2017.gada 1.janvāri 

 
 

12.#  

Par deputātu J.Gulbja un I.Staņislavčikas iesnieguma izskatīšanu 

A.Sokolovskis, J.Gulbis, I.Staņislavčika  

           Izskatot  deputātu J.Gulbja un I.Staņislavčikas iesniegumu 8.06.2016. par  šūpoļu uzstādīšanu  
pie vidusskolas (blakus  stāvlaukumam zālājā), un  pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes 
apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, 
E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis, A.Kaminskis  I. Staņislavčika,  

http://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums/redakcijas-datums/2016/07/01
http://likumi.lv/ta/id/278647-grozijumi-pievienotas-vertibas-nodokla-likuma


“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

1. Uzdot novada domes izpilddirektoram 2016.gada saimniecisko darbu izpildes plānā iekļaut 

šūpoļu  uzstādīšanu pie vidusskolas: Skolas ielā 11- blakus automašīnu stāvlaukumam- 

zālājā. Finanšu līdzekļus darbu izpildei piesaistot no Komunālā iecirkņa budžeta tāmes.   

 

13.# 
Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..]. 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 

                Izskatot [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], Alsungas novads  atsavināšanas ierosinājumu 
(02.09.2014) par zemes gabala (turpmāk- zemes gabals) [..], atsavināšanu. Pamatojoties uz Alsungas 
novada domes lēmumu Nr.11 no 2014.gada 25. septembra un   2016.gada 28 janvāra Alsungas 
novada domes lēmumu Nr.1.  
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 
8.panta trešo daļu un saskaņā ar 25.09.2014 un  28.01.2016 Alsungas novada domes  sēžu 
atzinumiem, Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 
17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu,5.panta 
pirmo daļu, 9.panta otro daļu, , 37.panta pirmās daļas 4.punktu un ceturto 
daļu,Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka: 
„Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 
likuma4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto 
cenu.”. 
 Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta ceturto daļu,šajā 
konkrētajā gadījumā nav jāievieto sludinājums vietējā laikrakstā un pirkuma līgumu var slēgt ar 
pirmpirkuma tiesīgo personu pēc domes lēmuma pieņemšanas. 
             Pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 
balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis, A. Kaminskis, I. 
Staņislavčika,  
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt  un noslēgt  pirkuma  līgumu par  zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu Nr. [..], kas 
atdalāms  no nekustamā īpašuma [..] ar kadastra Nr. [..] un pievienot nekustamam īpašumam [..] 
Alsunga., Alsungas nov., ar kadastra Nr. [..],  pieņemt zināšanai , ka [..] ir saņēmis  atsavināšanas 
paziņojumu un noteiktajā termiņā ir samaksājusi visu pirkuma summu 496.10EUR ( četri simti 
deviņdesmit seši  euro 10 centi). 

2. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]-0.0481 ha pieguļ [..] piederošam nekustamam 
īpašumam [..]  ( ierakstīts Zemesgrāmatā). 

 
 
 
 
 
 
 



 14.# 
Par zemes vienības atdalīšanu [..] 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane 
 
Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada dome  (turpmāk – dome) pamatojoties uz 

pirkuma līgumu, kas noslēgts starp [..],[..] un Alsungas novada domi atdalīt no nekustamā īpašuma 
[..] zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..] -0.0481 ha platībā un pievienot nekustamam īpašumam 
[..]. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka 
tiek  atdalīta Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķa zemes vienību. 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par atsevišķu nekustamā 
īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma 16.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,   
             Pamatojoties uz 09.06.2016. novada domes apvienoto komiteju sēdes atzinumu, atklāti 

balsojot ar deputātu balsīm “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, E.Goldbergs, J. Gulbis,  A.Kaminskis,  I. 

Staņislavčika,  

“Pretī” nav,  
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]), atdalot no īpašuma zemes vienību 0.0481 ha 
platībā ar kadastra apzīmējumu [..].  

2. Pievienot atdalīto zemes vienību nekustamam īpašumam [..] ar kadastra Nr. [..].  
3. Noteikt atdalītajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (NĪLM kods 0601).  
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). 
 
15# 
Par līdzfinansējumu  biedrībai EKC “Suiti” 

A.Sokolovskis 
     Saskaņā ar biedrības Etniskās kultūras centrs”Suiti” 15.06.2016.iesniegumu Nr /15/06/2016. un 
16.06.2016. -diviem  papildus materiālu iesniegumiem- izmaksu tāmēm, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm “Par” E.Goldbergs, A.Kaminskis,   
“Pretī”  E.Zvejnieks, J. Gulbis,   
“Atturas” I. Staņislavčika, 
Balsošanā nepiedalās: A.Sokolovskis, 
Dome nolemj: LĒMUMS NETIEK PIEŅEMTS 

1. Ja tiks atbalstīti  biedrības EKC “Suiti” iesniegtie projekti Radošās darbnīcas “Austuve” telpu 
atjaunošana un etnogrāfiskā suitu tautas tērpa atjaunošana uzvedumam “Suitu kāzas”, 
Alsungas novada dome  lems  par līdzfinansējuma apmēru projekta realizēšanā. 
 

Priekšsēdētājs____________________________________ A.Sokolovskis 26.06.2016. 

Kancelejas vadītāja_________________________________ V.Zingberga  26.06.2016. 



 


