
 

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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. 

                                                                                                           

ALSUNGAS NOVADA 
 DOMES  

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

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

Sēdes protokols  

Alsungā 

2019. gada 21. februāris                                                                        Nr. 2 

Darba kārtībā: 

1. Par zemes nomu. 

2. Par personālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustāmam īpašumam [..] Alsungas 

novadā. 

3. Par adreses maiņu. 

4. Par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu  

5. Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu. 

6. Par 21.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2019. gadam”. 

7. Par konkursa nolikumu kultūras projektu finansēšanai. 

8. Par Alsungas novada 2019. gada projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2019” nolikuma 

apstiprināšanu. 

9. Par Alsungas novada domes konkursa nolikuma apstiprināšanu par finansējuma 

piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2019. gadā. 

10. Par dzīvojamo māju apsaimniekošanu. 

11. Par Alsungas novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksu. 

12. Par Suitu “Lebedika” un Svētā Miķeļa svētku balles biļešu cenu izmaiņām. 

13. Par izmaiņām Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. 

14. Par atbalstu biedrības boksa klubs “Pērkons” organizētajām boksa sacensībām 2019. 

gadā. 

15. Par atbalstu fonda “Sibīrijas bērni” organizētajiem pasākumiem. 

16. Par atbalstu biedrības “Ziedupīte” organizētajiem pasākumiem. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 17.30.
 

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

(ierodas pie sestā jautājuma izskatīšanas), Māra Rozentāle, Ainars Macpans (ierodas pie pirmā 

jautājuma izskatīšanas), Juris Šteinbergs, Inga Bredovska. 

Sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nav ieradusies deputāte: Zaiga Vanaga. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

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


 

 

1.# 

Par zemes nomu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas 

personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” un Alsungas novada domes 2017. 

gada 21.decembra iekšējiem noteikumiem un Alsungas novada domes 2017.gada 

16.novembra saistošo noteikumiem Nr.14 “Noteikumi par Alsungas novada zemes 

iznomāšanas un zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un [..], personas kods [..], 

dzīvojoša [..], Alsunga, Alsungas novads, iesniegumu 

 

Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ar 01.03.2019. noslēgt nomas līgumu līdz 31.12.2023. ar [..], personas kods [..], dzīvojoša [..], 

Alsunga, Alsungas novads par zemes gabalu “Palīgsaimniecības” ar kadastra apzīmējumu 

62420070124 - 2.7 ha (lauksaimniecības vajadzībām), nosakot nomas maksu - zemesgabaliem, 

kuru galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 1.5% apmērā no zemes kadastrālās 

vērtības gadā, bet ne mazāk kā 20 EUR/ha (bez PVN). 

 

Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu” 

25.pants. Rīcība ar neizpirkto lauku apvidus zemi  
(1) Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja:  

4.) līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts 

akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes 

kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa. 

(1
1
 (2) Persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā 

minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar 

likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības 

uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 

gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja 

zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības 

zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.  

(2
1
) Zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās 

lietošanas tiesības izbeigšanās.   

Pamatojoties uz likumu “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums”, Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr. 644 “Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un  [..], personas kods [..],  iesniegumu 

(reģ. Nr.2.1.17/166, 08.02.2019.), 

Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinumu, 



 

 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pagarināt nomas līgumu (N-5/2009) uz 10 gadiem līdz 31.12.2028. uz lietošanā bijušo 

zemi ar nomas pirmtiesīgo personu [..], personas kods [..], dzīvo [..]”, Gudenieku pagasts, 

Kuldīgas novads, par zemes gabalu “Bērtuļi”, Alsungas novads ar kadastra apzīmējumu 

624201280096 - 9.30 ha. 

2. Zemes nomas maksu gadā noteikt 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā LR likumos noteiktos nodokļus  

 

2.# 

Par personālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustāmam īpašumam 

“Jaunkapteiņi”, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome 2019.gada 5.februārī ir saņēmusi nekustāmā īpašuma, īpašnieka 

[..] iesniegumu ar lūgumu nodibināt ceļa servitūtu uz Alsungas novada pašvaldības tiesiskajā 

valdījumā esošā nekustāmā īpašuma Alsungas novada “Līvnieki” zemes esošo ceļu, par labu 

nekustāmajam īpašumam Alsungas novada [..], jo piekļuve [..] īpašumam [..]  ir iespējama vienīgi 

izmantojot uz nekustāmā īpašuma “Līvnieki” esošo ceļu. 

 Dome konstatē: 

1) nekustamais īpašums Alsungas novada [..] ir [..], p.k. [..], īpašumā, reģistrēts Kurzemes rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Alsungas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000549161, ar 

kadastra Nr. [..]; 

2) nekustamais īpašums Alsungas novada “Līvnieki”, kadastra nr. 62420080619, ir Alsungas 

novada pašvaldības tiesiskā valdījumā; 

3) pamatojoties uz zemes gabala izvietojuma shēmas datiem, piekļuve nekustāmam īpašumam 

Alsungas novada [..] ir iespējama, izmantojot uz nekustāmā īpašuma Alsungas novada 

“Līvnieki” esošo ceļu. 

 Pamatojoties uz Civillikuma 1330. un 1131.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) 

daļu un 77.panta 1. un 2.daļu, kā arī ņemot vērā Alsungas novada domes Finanšu saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Slēgt līgumu ar [..], p.k. [..], par ceļa personālservitūta nodibināšanu uz pašvaldības 

tiesiskajā valdījumā esošā nekustāmā īpašuma Alsungas novada “Līvnieki” zemes, kadastra Nr. 

62420080515, esošo ceļu, par labu nekustāmam īpašumam Alsungas novada [..], kadastra Nr. [..].  



 

 

Pielikums Nr.1 

Alsungas  novada domes lēmumam 

(2019. gada 21.februāra sēdes protokola izraksts Nr. 2#2) 

 

LĪGUMS  

par personālservitūta nodibināšanu. 

  

2019.gada__________                     Alsungā. 

 

Alsungas novada dome, reģistrācijas Nr.90000036596, kuras vārdā saskaņā ar likumu 

“Par pašvaldībām” rīkojas Alsungas novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, turpmāk 

tekstā -Pašvaldība, no vienas puses, un 

[..], personas kods [..] turpmāk tekstā - Servitūta izlietotājs, no otras puses, abi kopā tekstā 

saukti - PUSES, ievērojot, ka: 

 

- Pašvaldības tiesiskā valdījumā ir nekustamais īpašums “Līvnieki”, Alsungas novadā, 

kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 6242 008 0619, turpmāk tekstā- 

Kalpojošais nekustamais īpašums; 

- Servitūta izlietotāja īpašumā ir nekustāmais īpašums [..], Alsungas pagastā, kadastra Nr. 

[..], kas ierakstīts Kurzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Alsungas novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000549161, turpmāk tekstā- Valdošais nekustamais 

īpašums; 

- piekļuve un uzturēšana Valdošajam nekustamajam īpašumam ir iespējama šķērsojot 

Kalpojošo nekustamo īpašumu; 

- pamatojoties uz Alsungas novada domes 2019.gada _____ lēmumu “Par 

personālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustāmam īpašumam “Jaunkapteiņi”, 

Alsungas novadā”, 

izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, spaidiem un viltus, noslēdz līgumu (turpmāk tekstā- 

Līgums) par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets. 

 

1.1.  Parakstot Līgumu, Pašvaldība un Servitūta izlietotājs nodibina ceļa personālservitūtu 

(Servitūts) un piešķir tiesību Servitūta izlietotājam lietot un uzturēt ceļa posmu, kas atrodas 

uz Kalpojošā nekustamā īpašuma. 

1.2.  Personālservitūta nodibināšanas mērķis ir nodrošināt Servitūta izlietotājam piekļuvi 

Valdošajam nekustamajam īpašumam. 

 

2. Servitūts. 

 

2.1. Servitūts ir personālservitūts Civillikuma IV. nodaļas “Servitūti” izpratnē un nosaka 

Servitūta izlietotāja tiesību lietot ceļu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.2. Servitūts tiek nodibināts par labu Servitūta izlietotājam bez noteikta termiņa. 

2.3. Servitūta tiesības var izmantot ne tikai Servitūta izlietotājs, bet arī citas fiziskas un/vai 

juridiskas personas, kurām ir līgumattiecības ar Servitūta izlietotāju, un kuras veic 

konkrētus darbus vai izmanto savas tiesības saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. 

2.4. Līgumā minētais Servitūts apzīmēts Kalpojošā nekustamā īpašuma zemes Situāciju plānā 

(pielikums Nr.1) un Skicē ar servitūta ceļu (pielikums Nr.2). 

2.5.  Servitūta raksturojošie lielumi ir šādi: 

- servitūta ceļa garums - 324 metri; 

- servitūta ceļa platums -4.5 metri; 



 

 

- zemes platība, uz kuru tiek nodibināts servitūts ir 0,1 ha . 

2.6. Līguma 2.5. apakšpunktā minētie Servitūta raksturojošie lielumi var tikt precizēti, izdarot 

instrumentālo uzmērīšanu. 

2.7.  Parakstot Līgumu, PUSES piekrīt Servitūta nostiprināšanai un apņemas veikt visas 

nepieciešamās darbības, lai veiktu Servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatā.  

 

 

3. Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja tiesības un pienākumi. 

 

3.1. Parakstot šo līgumu, Pašvaldība apliecina, ka tā ir vienīgā tiesiskā valdītāja ar atbilstošām 

tiesībām noslēgt Līgumu Kalpojošam nekustamam īpašumam, uz kura ir ceļa posms, kam 

tiek nodibināts Servitūts,  

3.2.  Pašvaldība apliecina, ka Kalpojošais nekustamais īpašums Līguma noslēgšanas brīdi nav 

ieķīlāts, iznomāts, nodots lietošanā vai valdījumā jebkurai citai personai vai citādi 

apgrūtināts ar lietu vai saistību tiesībām tā, ka tas varētu traucēt Līguma noslēgšanai, 

Servitūta ierakstīšanai zemesgrāmatā un/vai Servitūta izlietošanai. 

3.3. Pašvaldība kā Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs nedrīkst likt šķēršļus 

izmantot nodibināto servitūta tiesību. 

3.4.  Nodibinātais Servitūts nekādā veidā nevar ierobežot Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā 

valdītāja tiesības izmantot ceļu.  

3.5.   Pašvaldības kā Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja pienākums ir veikt 
uzmērīšanu un segt izdevumus saistībā ar Servitūta reģistrēšanu zemesgrāmatā.  

 

 

4. Servitūta izlietotāja tiesības un pienākumi. 

 

4.1. Servitūta izlietotājam ir tiesības izlietot servitūta tiesību pilnā apmērā Latvijas Republikas 

likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

4.2.  Servitūta izlietotājs ir tiesīgs bez atsevišķas saskaņošanas ar Kalpojošā nekustamā īpašuma 

tiesisko valdītāju veikt ceļa uzlabošanu, ikgadējos uzturēšanas darbus, neskarot ceļa 

posmam piegulošo zemi un neaizskarot dabā esošās robežzīmes. 

4.3 Pārbūvi un ar to saistītos projektēšanas darbus Servitūta izlietotājs ir tiesīgs veikt pēc 

Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas, 

atbilstoši tam, kā to nosaka būvniecību reglamentējošie normatīvie akti. 

4.4.  Servitūta izlietotājam jāievēro ceļa posma aizsardzības noteikumi, kas ir noteikti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos, ar savu darbību lietojot servitūta ceļu, un Servitūta lietotājs 

nedrīkst pasliktināt ceļa stāvokli.  

4.8.  Servitūta izlietotājs nesaņem atlīdzību no Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja 

par Kalpojošajā nekustamajā īpašumā veiktajiem ieguldījumiem un izdevumiem, kas 

radušies lietojot Servitūtu. 

 

5. Vispārēji  noteikumi. 

 

5.1.   Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā. 

5.2.   Parakstītais Līgums pilnībā apliecina PUŠU vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi 

netiks uzskatīti par Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stāsies 

spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas PUSES. 

5.3.    Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, PUSES vadās no Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.4.    Ja spēkā stājas normatīvais akts, kas paredz, nosaka vai uzliek savādākus Servitūta 

izlietotāja un/vai Kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja tiesības un/vai 

pienākumus, tad Līgumā izdarāmi grozījumi saskaņā ar šī normatīva akta noteikumiem. 



 

 

5.5.    PUSĒM rakstveidā vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti jebkādi grozījumi un labojumi. 

5.6.    Līgums ir saistošs abām PUSĒM, PUŠU pilnvarotajiem pārstāvjiem,  kā arī PUŠU saistību 

un tiesību pārņēmējiem.  

5.7.   PUSES apliecina, ka starp tām nepastāv materiālas, vai cita veida pretenzijas par Servitūta 

tiesību nodibināšanu un izlietošanu. 

5.8.    Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma 

un skar tā pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek izšķirts Latvijas 

Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus. 

5.10. Līgums sastādīts trīs eksemplāros pa vienam katrai PUSEI, bet trešais- iesniegšanai 

Kurzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

 

 

 

6. PUŠU rekvizīti: 

Servitūta izlietotājs: Kalpojošā nekustamā īpašuma 

 tiesiskais valdītājs : 

 

         Alsungas novada dome 
[..]  

p.k. [..], 

deklarētā dzīvesvieta: 

[..]  Alsunga, 

Alsungas novads, LV-3306, 

Tālrunis_________ 

e-pasts:_______  

 

 

 

 reģ. Nr. 90000036596 

Pils iela 1, Alsunga,  

Alsungas novads, LV -  3306 

Tālrunis: +371 63351342 

e-pasts: dome@alsunga.lv  

 

  

 

 

 
[..]   Alsungas novada domes priekšsēdētāja 

   Daiga Kalniņa 

    

  
 

  

mailto:dome@alsunga.lv


 

 

3.# 

Par adreses maiņu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada dome 2019. gada 5. februārī ir saņēmusi [..] iesniegumu (reģ. nr. 

2.1.17/147). Veicot zemes uzmērīšanu un robežu pārkārtošanu ēka ar kadastra apzīmējumu [..]  - 

pirts - tika pārcelta uz citu īpašuma, kā rezultātā adrese netika mainīta. Lai sakārtotu īpašumu 

atbilstoši likumdošanai, [..] lūdz minētai ēkai nomainīt adresi no [..] uz [..]. 

Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 "Adresācijas noteikumi" 9. 

punkts nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas 

piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas 

objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā 

adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 "Adresācijas 

noteikumi" 9.punktu un Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Mainīt adresi atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 

"Adresācijas noteikumi" prasībām, ēkai ar kadastra apzīmējumu [..]  – pirts, likvidējot adresi [..] 

Alsunga novads un piešķirt adresi [..]  Alsungas novads, LV-3306 (adreses klasifikatora kods 

103029930). 

 

 

4.# 

Par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu 

D. Kalniņa, M. Baumane 

 

11.02.2019. Alsungas domē tika saņemts atzinums no Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (Nr. 1-13/1195), kur norādīts, ka starp Alsungas novada domi un biedrību 

“Latvijas Samariešu apvienība”” noslēgtā deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu nesaskaņo 

un izteikusi vairākus iebildumus, kuri jānovērš.  

Ņemot vērā īso laika periodu, kas atlicis līdz deleģēšanas līguma beigām (28.02.2019.) 

un, lai nekavētu iedzīvotājiem saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, tik rosināts slēgt starp 

Alsungas novada domi un biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”” pakalpojuma līgumu par 

aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu Alsungas pašvaldības iedzīvotājiem, sociālā diensta 

vadītāja M. Baumane rosina slēgt pakalpojuma līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu 

apvienība”. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļu 7) punktu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta ceturto daļu, Alsungas novada domes 

2017.gada 16.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par pakalpojuma Aprūpe mājās darba 

organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Alsungas novadā” un Finanšu saimnieciskās 



 

 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atcelt Alsungas novada domes 2019. gada 17. janvāra lēmumu Nr. 1#4 “Par 

deleģēšanas līguma pagarināšanu ar Latvijas Samariešu apvienību”. 

2. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai M. Baumanei veikt cenu aptauju par aprūpes mājās 

pakalpojumu sniegšanu Alsungas pašvaldības iedzīvotājiem un sagatavot 

pakalpojuma līgumu ar atbilstošāko pretendentu. 

 

 

5.# 

Par Alsungas novada domes amatu sarakstu, slodžu un mēnešalgu apstiprināšanu 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3. panta 7. daļā noteikto, pašvaldību institūcijas pārskata amatpersonām (darbiniekiem) noteikto 

atlīdzību, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību, solidaritātes principu, kā arī izvērtējot 

ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, 

inflācija, deflācija) un citus pamatotus kritērijus, kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 

29. janvāra noteikumi Nr. 66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 26., 27. un 28. pantu.  

 

A.Sokolovskis izsaka savu priekšlikumu izslēgt no lēmumprojekta 1.punktu “Likvidēt ar 

2019. gada 1. aprīli amatu “Automobiļa vadītājs””, pamatojot to ar savu viedokli, ka uzskata ka 

nav pamatojuma likvidēt šo štata vietu un ka vajag kādu darbinieku, kas atbild par domes vieglo 

automašīnu. D.Kalniņa atbild, ka domes Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinums bija šo 

štata vietu likvidēt. 

Deputāti balso par A. Sokolovska priekšikumu “Svītrot no lēmumprojekta 1.punktu “Likvidēt ar 

2019. gada 1. aprīli amatu “Automobiļa vadītājs”.” 

Atklāti balsojot ar 1 deputātu balsi “Par” Aivars Sokolovskis,  

2 deputātu balsīm “Atturas” Ainars Macpans, Ilze Bloka. 

4 deputātu balsīm “Pretī” Daiga Kalniņa, Māra Rozentāle, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska, 

Dome nolemj: 

Priekšikums “Svītrot no lēmumprojekta 1.punktu “Likvidēt ar 2019. gada 1. aprīli amatu 

“Automobiļa vadītājs” netiek atbalstīts. 

 



 

 

Pamatojoties uz Pamatojoties Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 5. panta 1. un 2. daļu, 17.01.2019. un 24.01.2019. Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienoto komiteju sēžu deputātu 

atzinumiem par iestāžu un struktūrvienību budžeta izdevumiem un 14.02.2019. Finanšu 

saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Māra Rozentāle, 

Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska. 

 “Atturas” nav, 

1 deputātu balsi “Pretī” Aivars Sokolovskis 

Dome nolemj: 

1. Likvidēt ar 2019. gada 1. aprīli amatu “Automobiļa vadītājs”. 

2. Apstiprināt ar 2019. gada 1. februāri Alsungas novada domes iestāžu un struktūrvienību 

amatu sarakstus un mēnešalgas. 

 

LĒMĒJVARAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
1933,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī  

1 Deputāts (8 cilv.) 
 

6,17 80 1030,00 493,60 

2 Domes priekšsēdētāja 1   
 

1440,00 1440,00 

3 

Domes priekšsēdētāja 

vietn. (1 mēnesi 

aizvietošana) 

1     1440,00 1440,00 

  
      

ADMINISTRĀCIJAS AMATU SARAKSTS                                                             

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
5358,05         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Izpilddirektors 1     1336,00 1336,00 

2 

Administratīvās un 

attīstības nodaļas 

vadītājs, sabiedrisko 

attiecību speciālists, 

personāla speciālists, 

pašvaldības sekretārs 

1     852,25 852,25 



 

 

3 

Lietvedis, arhīva 

eksperts, dzimtsarakstu 

speciālists-nodaļas 

vadītājs 

1     667,80 667,80 

4 

Nekustamā īpašuma 

speciālists, iepirkumu 

speciālists, klientu 

apkalpošanas 

speciālists 

1     818,00 818,00 

5 
Projektu vadītājs, 

teritorijas plānotājs 
1     824,00 824,00 

6 Apkopēja domē 2     430,00 860,00 

  

FINANŠU NODAĻAS AMATU SARAKSTS                                                            

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
3073,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
Nodaļas vadītājs, 

galvenais grāmatvedis 
1     1129,00 1129,00 

2 
Galvenā grāmatveža 

vietnieks 
1     751,00 751,00 

3 Vecākais grāmatvedis 1     645,00 645,00 

4 Kasieris, grāmatvedis 1     548,00 548,00 

  

 

 

 

 

 

            



 

 

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS AMATU SARAKSTS                                                    

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
1347,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
Pašvaldības policijas 

vecākais inspektors 
1     702,00 702,00 

2 
Pašvaldības policijas 

inspektors 
1     645,00 645,00 

 
BŪVVALDES AMATU SARAKSTS                                                    

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
865,50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Vadītājs 0,5     972,00 486,00 

2 Būvinspektors 0,5     759,00 379,50 

  

 

BIBLIOTĒKAS AMATU SARAKSTS                                                                         

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):  1619,00 
1619,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Bibliotēkas vadītājs 1     759,00 759,00 

2 Bibliotekāre 1     645,00 645,00 

3 Apkopēja 0,5     430,00 215,00 

  

 

 

 

 

 



 

 

SPORTA PĀRVALDES AMATU SARAKSTS                                                                

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):  530,00 
530,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Sporta metodiķis 1     530,00 530,00 

  

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU CENTRA AMATU SARAKSTS                             

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):  
265,80         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 

Sabiedriskā 

pakalpojuma centra 

darbiniece 

0,6     443,00 265,80 

  

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES AMATU SARAKSTS                                                       

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
379,50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Vadītāja 0,5     759,00 379,50 

  

 

TŪRISMA INFORMĀCIJAS UN VĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRA AMATU 

SARAKSTS                                     

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
1680,90         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 

Vadītājs, tūrisma 

informācijas 

konsultants 

1     792,40 792,40 

2 

Tūrisma informācijas 

konsultants, izglītojošā 

darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītājs 

1     673,50 673,50 

3 Apkopēja 0,5     430,00 215,00 



 

 

 
MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANAS AMATU SARAKSTS                                           

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):  
452,25         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Grāmatvede 0,75     603,00 452,25 

  

KOMUNĀLĀ IECIRKŅA AMATU SARAKSTS                                                         

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
7970,41         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
Komunālā iecirkņa 

vadītājs 
1     1131 1131 

2 Grāmatvede 0,25   603 150,75 

3 Traktora vadītājs 1 2,934 166 487,04 487,04 

4 Traktora vadītājs 0,6 2,934 99,6 292,23 292,23 

5 Traktora vadītājs  

0,25 (3 

mēneši 

gadā) 

2,934 41,5 121,76 121,76 

6 Traktora vadītājs 1 2,934 166 487,04 487,04 

7 

Kravas automobiļa 

vadītājs, traktora 

vadītājs 

1 3,133 166 520,08 520,08 

8 Automobiļa vadītājs   3,193 59,5 189,98 189,98 

9 Mikroautobusa vadītājs 1 3,193 166 530,04 530,04 



 

 

10 Mikroautobusa vadītājs   3,193 106,5 340,05 340,05 

11 Apkopējs 1 1   430,00 430,00 

12 Sētnieks  3,95     430,00 1698,50 

13 Elektriķis 0,75     473,00 354,75 

14 Kvalificēts strādnieks 1     530,00 530,00 

15 Dārznieks 1     430,00 430,00 

16 Strādnieks 1     430,00 430,00 

  

APKURES DARBINIEKU AMATU SARAKSTS                                                       

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
2155,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
Kurinātājs-sezonas 

darbs 
  2,586 166,25 430,00 430,00 

2 
Kurinātājs-sezonas 

darbs 
  2,586 166,25 430,00 430,00 

3 
Kurinātājs-sezonas 

darbs 
  2,586 166,25 430,00 430,00 

4 
Kurinātājs-sezonas 

darbs 
  2,586 166,25 430,00 430,00 

5 
Kurinātājs-sezonas 

darbs 
0,25 2,586 41,56 430,00 107,50 

6 Kurinātājs aizvietotājs 0,5 2,586 83,125 430,00 215,00 

7 

Siltumapgādes un 

apkures sistēmu 

tehniķis 

0,25     450,00 112,50 

  

KULTŪRAS NAMA AMATU SARAKSTS                                                                 

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
2058,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
Kultūras nama 

direktors 
1     702,00 702,00 

2 Kultūras metodiķis 1     588,00 588,00 

3 Apkopēja 1     430,00 430,00 

4 "Suitu vīru" vadītāja   5,633 30 941,00 169,00 



 

 

5 
Etnogrāfiskā ansambļa 

“Suitu Sievas” vadītājs 
  5,633 30 941,00 169,00 

  

KULTŪRAS NAMA PULCIŅU AMATU SARAKSTS                                                  

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
1203,06         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
deju kopas Suiti 

koncertmeistars  
  3,174 30 530,00 95,22 

2 
deju kopas Suiti 

vadītāja 
  5,88 30 982,00 176,40 

3 
pensionāru deju kopas 

"Kalmes" vadītājs 
  3,521 40 588,00 140,82 

4 
“Suitu dūdenieki” 

vadītājs 
  3,521 30 588,00 105,63 

5 
Folkloras kopas 

“Suitiņi” vadītājs 
  5,633 30 588,00 168,99 

6 
5.-9.kl.deju kolektīva 

koncertmeistare 
  3,174 40 530,00 126,96 

7 
Keramikas pulciņa 

vadītāja  
  3,521 30 588,00 105,63 

  

 

 

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
86,18         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
Komisijas 

priekšsēdētājs 
    4     

2 
Komisijas loceklis (3 

cilv.) 
  4,58 12 765,00 54,96 

3 Komisijas sekretārs   4,46 7 765,00 31,22 

 
BĀRIŅTIESAS AMATU SARAKSTS                                                                          

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
852,50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 

Bāriņtiesas 

priekšsēdētājs, 

bāriņtiesas loceklis 

1     769,80 769,80 



 

 

2 
Bāriņtiesas loceklis (3 

cilv.) 
  4,203 18   75,66 

3 Bāriņtiesas sekretārs   3,520 2   7,04 

  

SOCIĀLĀ DIENESTA AMATU SARAKSTS                                                              

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
1636,51         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 

Sociālā dienesta 

vadītājs, sociālais 

darbinieks 

1     991,51 991,51 

2 

Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un 

bērniem 

1     645,00 645,00 

  

 

ALSUNGAS VIDUSSKOLAS TEHNISKO DARBINIEKU AMATU SARAKSTS      

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
7382,50         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Lietvedis, arhīvists 1     645,00 645,00 

2 Saimniecības pārzinis 1     645,00 645,00 

3 Pavārs 1     473,00 473,00 

4 Ēdnīcas vadītāja 1     588,00 588,00 

5 Virtuves darbinieks 1     430,00 430,00 

6 Pavāra palīgs 1     430,00 430,00 

7 Apkopēja 4,5     430,00 1935,00 

8 Ēkas dežurants 0,8     430,00 344,00 

9 Dienas dežurants 1     430,00 430,00 

10 Sētnieks 1     430,00 430,00 

11 Skolas māsa 0,5     645,00 322,50 

12 
Jauniešu centra 

darbinieks 
1     710,00 710,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “MIĶELĪTIS” TEHNISKO DARBINIEKU 

AMATU SARAKSTS                              

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
4209,25         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 
Pirmsskolas iestāžu un 

skolu māsa 
0,3     645,00 193,50 

2 Lietvedis 0,6     554,18 352,80 

3 Noliktavas pārzinis 0,25   554,18 118,25 

5 Skolotāja palīgs 4,25     443,00 1882,75 

6 

Veļas mazgājamās 

mašīnas operators, 

noliktavas pārzinis 

1     447,20 447,20 

7 Apkopējs 1     430,00 430,00 

8 Sētnieks 1     430,00 430,00 

9 
Remontstrādnieks, 

santehniķis 
0,75     473,00 354,75 

 

 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  PEDAGOGU (PAŠV.FIN.) AMATU 

SARAKSTS       

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
4411,34         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Vadītājs 1     823,00 823,00 

2 Pedagogs (mūzikas)  0,175     710,00 124,25 

3 Pedagogs (sporta)  0,3     710,00 213,00 

4 Skolotājs logopēds 0,355     710,00 252,05 

5 Pedagogs  4,224     710,00 2999,04 

  

MŪZIKAS SKOLAS PEDAGOGU (PAŠV.FIN.) AMATU SARAKSTS                      

Mēneša darba algas fonds 

(EUR):   
900,00         

N.p.k. Amata nosaukums Slodze 
Stundu 

likme 

Normatīvās 

stundas 

Algas 

likme uz 

pilnu slodzi 

Kopā 

algas 

mēnesī 

1 Direktors 1     900,00 900,00 

2 Pedagogs (kokle) 0,2   800,00 160,00 

 

 

 



 

 

6.# 

Par 21.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2019. gadam” 

D.Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. punktu, 21.panta 

pirmās daļas 2. punktu, 46.pantu, ievērojot likumu “Par pašvaldību budžetiem” un likumu “Par 

budžetu un finanšu vadību”, ņemot vērā 17.01.2019. un 24.01.2019. Finanšu un saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienoto komiteju sēžu deputātu 

atzinumiem un 14.02.2019. Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska. 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt 21.02.2019. saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2019. gadam”.  

2. Noteikt, ka investīciju projekti - granulu katla uzstādīšanai Skolas ielas katlu mājā, ēkas 

Skolas ielā 11a jumta remonts, attīrīšanas iekārtas, telpu remonti Alsungas vidusskolā un 

signalizācijas uzstādīšana - veicami tikai pēc aizdevuma saņemšanas Valsts kasē. 

  



 

 

                                                                                                                    
  

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 

2019. gada 21. februāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr. 2#6) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungas novads 

 

2019. gada 21. februāris         Nr. 1 

 

 

Par Alsungas novada domes budžetu 2019. gadam 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”, 

46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

16., 17.pantu 
1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta un 

speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

 

2. Apstiprināt Alsungas novada  pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā 

(1. pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi - 1794266 euro, 

2.2. kārtējā gada izdevumi – 2326216 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 272277euro. 

2.4. plānotie aizņēmumi   342220 euro 

 

3. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem 

iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā (2. pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi -  105854 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi -   439864 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 43393 euro. 

3.3. plānotie aizņēmumi 337888 euro 

 

4. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības  saistību apmēru saimnieciskajā gadā un 

turpmākajos gados (esošos aizņēmumus) 2019. gadam šādā apmērā - 176129 euro 

(3. pielikums). 

 

5. Alsungas novada dome lemj par grozījumiem Alsungas novada pašvaldības 2019. 

gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā. 

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


 

 

 

6. Alsungas novada pašvaldība 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu 

pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem 

aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

 

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 

efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 

naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta 

izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

 

8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā 

stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā  un tie publicējami 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

 

  

Domes priekšsēdētājs       D. Kalniņa 

 

  



 

 

1.pielikums 

 

   
Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2019.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. I 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 794 266 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 806 146 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 691 524 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
691 524 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 691 524 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 691 524 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

3 032 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
688 492 

1.4 Īpašuma nodokļi 114 622 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 114 622 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 114 622 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 102 445 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
81 830 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
20 615 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 177 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
9 855 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
2 322 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
0 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 8 455 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 069 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 540 

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 

140 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  50 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
0 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  529 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
71 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 400 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
0 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 53 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 5 

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 4 586 

10.1.0.0. Naudas sodi 4 586 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 4 586 

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 400 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 400 

12.3.9.9 Pārējie nenodokļu ieņēmumi   

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
2 400 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas   

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas   

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas   

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
2 400 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 192 558 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
161 400 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 700 

21.3.5.9. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 700 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
90 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
90 



 

 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 16 511 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 3 780 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 300 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 4 358 

21.3.8.9. 
Ieņēmumi par dzīvojamo telpu īri, pārējie ieņēmumi 

par īri un nomu 
6 073 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
139 099 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 703 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 107 876 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 22 175 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 2 345 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 

par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

31 158 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
28 823 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
28 823 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 335 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 335 

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 787 107 

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 552 672 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 552 672 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
239 162 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

10 894 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
302 616 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
0 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 234 435 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 234 435 

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 2 326 216 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 2 326 216 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 416 938 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 48 241 

04.000 Ekonomiskā darbība 37 853 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 491 167 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 487 831 

09.000 Izglītība 746 545 

10.000 Sociālā aizsardzība 97 641 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2 326 216 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 893 918 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 697 452 

1000 Atlīdzība 1 004 473 

1100 Atalgojums 786 768 

1110 Mēnešalga 747 719 

1111 Deputātu mēnešalga 24 643 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 723 076 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 36 546 

1141 Piemaksa par nakts darbu 1 500 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
1 501 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti 
819 

1147 Piemaksa par papildu darbu 32 031 

1148 Prēmijas un naudas balvas 695 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
2 503 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
217 705 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
185 905 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
31 800 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

7 500 

1227 
Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes 

gadījumu apdrošināšanai 
24 300 

2000 Preces un pakalpojumi 692 979 



 

 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
5 691 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 314 

2111 Dienas nauda 590 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 724 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
3 377 

2121 Dienas nauda 1 957 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 420 

2200 Pakalpojumi 479 832 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9 063 

2210 Pārējie sakaru pakalpojumi 9 063 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 143 195 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 76 455 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6 800 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 46 440 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām 

un atkritumu utilizāciju 

13 500 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
43 003 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
2 165 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
5 445 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 7 500 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
2 751 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
6 790 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 870 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 17 482 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
181 736 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 90 043 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 15 500 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
16 141 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 50 052 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 3 660 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
6 340 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 11 758 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 7 318 



 

 

2252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi   

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 4 440 

2260 Īre un noma 5 797 

2261 Ēku, telpu īre un noma 580 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 5 217 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 84 680 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 460 

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 

1 170 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
78 610 

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 
195 597 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
26 601 

2311 Biroja preces 10 286 

2312 Inventārs 15 745 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
570 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 91 754 

2321 Kurināmais 40 400 

2322 Degviela 49 920 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 434 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

450 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 450 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
33 663 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
35 094 



 

 

2363 Ēdināšanas izdevumi 35 094 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 8 035 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 2 091 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
9 768 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 9 668 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
7 799 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
1 869 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 100 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 0 

4000 Procentu izdevumi 0 

4300 Pārējie procentu maksājumi 0 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
0 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 106 140 

3000 Subsīdijas un dotācijas 3 000 

6000 Sociālie pabalsti 103 140 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
4 764 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 4 764 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
16 182 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 0 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 100 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā 

ārkārtas situācijā 
0 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
11 288 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 4 794 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
636 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 100 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
77 458 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
26 138 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

26 138 



 

 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
51 320 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 687 

6422 Naudas balvas 3 417 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 46 216 

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 
90 326 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 90 326 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 88 309 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 55 894 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
32 415 

7220 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
32 415 

7240 Transferti publiski atvasinātām personām,transfertu atmaksa 2 017 

2.0. Kapitālie izdevumi 432 298 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 432 298 

5000 Pamatkapitāla veidošana 432 298 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 3 100 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības 
3 100 

5121 Datorprogrammas 1 100 

5129 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
2 000 

5200 Pamatlīdzekļi 429 198 

5210 Zeme, ēkas un būves 138 613 

5211 Dzīvojamās ēkas 0 

5212 Nedzīvojamās ēkas 63 500 

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 30 000 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 45 113 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 76 462 

5231 Transportlīdzekļi 12 000 



 

 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 44 940 

5233 Bibliotēku krājumi 4 782 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 4 522 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 10 218 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
214 123 

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 657 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 271 620 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 56 557 

  Aizņēmumi 342 220 

  Aizņēmumu atnaksa -25 990 

  
  

Sagatavoja A. Mundiciema 
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2.pielikums 
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2019.GADA IEŅĒMUMU UN  IZDEVUMU  TĀME  Nr. I 

  

Budžeta 

veids   
Speciālais budžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 105 854 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 5 000 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
5 000 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
5 000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 5 000 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 

ieguvi un vides piesārņošanu 
5 000 

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 100 854 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 68 439 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 68 439 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
68 439 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

0 

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 32 415 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
32 415 
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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 439 864 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 439 864 

04.000 Ekonomiskā darbība 428 844 

05.000 Vides aizsardzība 11 020 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 439 864 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 100 976 

1.1. Kārtējie izdevumi 100 976 

1000 Atlīdzība 8 846 

1100 Atalgojums 7 008 

1110 Mēnešalga 6 508 

1111 Deputātu mēnešalga 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 6 508 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 

1147 Piemaksas par papildus pienākumu veikšanu 0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
500 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
1 838 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
1 718 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
120 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

120 

2000 Preces un pakalpojumi 92 130 

2100 
Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 71 780 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 15 000 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 15 000 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
140 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
100 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 40 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 0 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
52 190 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 0 
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2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 3 000 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
1 600 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 41 415 

2247 Apdrošināšanas maksājumi 25 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
6 150 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 150 

2260 Īre un noma 1 000 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1 000 

2270 Citi pakalpojumi 3 000 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
3 000 

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 

16 950 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
1 000 

2311 Biroja preces 0 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 12 250 

2321 Kurināmais   

2322 Degviela 12 000 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 250 

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 
3 700 

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 
3 100 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 3 100 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
0 
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2515 
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi 
3 000 

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 1 000 

4000 Procentu izdevumi 1 000 

4100 
Procentu maksājumi ārvalstu un 

starptautiskajām finanšu institūcijām 
0 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 

4300 Pārējie procentu maksājumi 1 000 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
1 000 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
1 000 

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 338 888 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 338 888 

5000 Pamatkapitāla veidošana 338 888 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 

5200 Pamatlīdzekļi 338 888 

5210 Zeme, ēkas un būves 338 888 

5213 Transporta būves 338 888 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 

5231 Transportlīdzekļi   

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 0 

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 

3.0. 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 
0 

  Naudas līdzekļi 0 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā   
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  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās   

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 43 393 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 24 894 

  Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 

  Aizņēmumu atmaksa -22 377 

  Aizņēmumi 337 888 

 
  Sagatavoja A.Mundiciema 
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LV90000036596 
 

2019.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. I 

  

Budžeta veids   Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 EUR 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 400 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 400 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 400 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 
200 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 200 

23.4.2.0. 
Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 
0 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām 

personām 
200 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 200 

23.5.2.0. 
Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā 

veidā 
0 

7000 Transferti no pamatbudžeta 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 680 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 680 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 0 
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05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 680 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija   

09.000 Izglītība 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 680 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 680 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 680 

1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 1 680 

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 650 

2270 Citi pakalpojumi 0 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 000 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

0 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
1 000 

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 
0 
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2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 0 

4000 Procentu izdevumi 0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
0 

2.0. Kapitālie izdevumi 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 0 

5200 Pamatlīdzekļi 0 

5240 Pamatlīdzekļu izveidošana  0 

      

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

3.0. 
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 
0 

8000 
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 
0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 286 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 6 

   

   
Sagatavoja    A. Mundiciema 

 



 

 

37 

  ALSUNGAS NOVADA DOME Pielikums Nr. 3 

  Pārskats par saistību apmēru 2019.gadā 

   KODI 

   0624200 

  Iestādes nosaukums   90000036596 

  Pārskata gads 2019 

               (euro) 

  Kods/ 

Uzskaites 

konts 

Aizdevējs Institucionālā 

sektora 

klasifikācijas 

kods 

Mērķis Līguma 

noslēgšanas 

datums 

Saistību apmērs 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 turpmākajos 

gados 

pavisam 

(1.+2.+3.+4.+ 

5+.6.+7.+8.) 

  A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                              

  09 Valsts 

kase 

S13 01 00 Mūzikas skolu telpu 

remonts 

20.07.2005 1 143 284 0 0 0 0 0 0 1 427 

  09 Valsts 

kase 

S13 01 00 ūdenssaimniecību , 

kultūras nama jumts, 

izgl iestāžu virtuves  

renovācija 

17.11.2004 10 127 0 0 0 0 0 0 0 10 127 

  09 Valsts 

kase 

S13 01 00 Satiksmes drošības un 

transporta sistēmas 

organizācijas 

uzlabošana Raiņa ielā, 

Alsungā 

22.07.2013 17 176 17 574 17 554 17 554 12 029 0 0 0 81 887 

  09 Valsts 

kase 

S13 01 00 Jauna pasažieru 

pārvadāšanas autobusa 

iegāde Alsungas 

novada domes 

vajadzībām 

01.03.2017 8 801 8 779 8 757 8 736 8 713 0 0 0 43 786 
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  09 Valsts 

kase 

S13 01 00  "Pašvaldības autoceļa 

Rijas-Zaļumi 

segasrekonstrukcija 

Alsungas novadā    

23.07.2014 1 972 1 972 1 972 1 972 1 970 0 0 0 9 858 

  09 Valsts 

kase 

S13 01 00  "Liepu ielas 

rekonstrukcija 

Alsungā, Alsungas 

novadā" 

23.07.2014 4 739 0 0 0 0 0 0 0 4 739 

  09 Valsts 

kase 

S13 01 00 "Kombinētā 

granulu/malkas 

apkures katla piegāde 

un uzstādīšana un vecā 

katla demontāža Raiņa 

ielā 2, Alsungā, 

Alsungas novadā " 

29.11.2018 4 860 4 863 4 862 4 860 4 860 0 0 0 24 305 

    KOPĀ: x x x 48 818 33 472 33 145 33 122 27 572 0 0 0 176 129 

                

   PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI BEZ VALSTS MĒRĶDOTĀCIJĀM                                                                                                                                                                                   

               1738594 

   Kopā saistības 48 818 33 472 33 145 33 122 27 572 0 0 0 176 129 

   Saistības % 2,81 1,93 1,91 1,91 1,59         
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Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums  

Alsungas novada pašvaldība atrodas Latvijas rietumu daļā. Šeit notiek vidēji intensīva 

lauksaimniecības un mežsaimniecības un mežistrādes attīstība, kā arī kultūras tūrisma attīstība, 

kas saistīta ar suitu kultūru. Alsungas novada pašvaldība aizņem 191 kvadrātkilometru zemes. 

2018. gadā Alsungas novadā no jauna reģistrētas 4 sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

un 1 individuālais komersants, kas nozīmē, ka uzņēmējdarbības vide ir dinamiska. Uzņēmumi 

pēc pamatdarbības veida visvairāk nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (6), dzīvojamo un 

nedzīvojamo ēku būvniecību (5) un mežizstrādi (3). Lielākais apgrozījuma pieaugums ir 

mežsaimniecības uzņēmumiem. 75 fiziskām personāmir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību 

īpašnieki). 

 Pašvaldībā turpina samazināties iedzīvotāju skaits. 2016.gada 1.janvārī dzīves vietu 

deklarējuši bija  1495 iedzīvotāji, 2017. gada 1. jūlijā bija 1431 iedzīvotāji, bet 2018. gada 1. 

jūlijā 1403 iedzīvotāji saglabājot negatīvu tendenci iedzīvotāju skaitā. Alsungas novadā 

iedzīvotāju vidū pastāv dzimuma sadalījums 48% vīrieši un 52 % sievietes. (Datu avots: 

Iedzīvotāju reģistra statistika. PMLP dati 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs/arhivs.html) 

Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem, 2018. 

gada 1. jūlijā novadā 14 % no deklarētajiem iedzīvotājiem ir vecuma grupā no 0 līdz 17 gadiem 

(6% pirmsskolas vecumā), bet 22% pārsniedz darbaspējas vecumu, kas nozīmē, ka turpmākajos 

gados, tāpat kā visā Latvijā, arī Alsungas novadā problēma būs iedzīvotāju novecošanās un 

darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās. (Datu avots: Darbspējas vecuma un 

dzimuma struktūra pašvaldībās. PMLP dati 

http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/07022017/ISDG

_Pasvaldibas_darbaspeja_pagasti.pdf) 

Pašvaldībā bezdarba līmenis ir stabils. Reģistrētais bezdarba līmenis 2018. gada 31. 

decembrī bija 4,8% (2017. gada 31. decembrī bija 4,9% un bezdarbnieku skaits nedaudz 

samazinājies uz 39 cilvēkiem (2017. gada 31. decembrī bija 42 reģistrētie bezdarbnieki). 

Salīdzinājumam 2016. gada 31. decembrī bezdarba līmenis bija 6,7%. 

436 no novadā deklarētajiem iedzīvotājiem ienākumus gūst Rīgā reģistrētos uzņēmumos, 

348 Alsungas novadā, 99 Kuldīgas novadā, 82 Ventspils pilsētā, 42 Ķekavas novadā, 32 

Liepājas pilsētā reģistrētos uzņēmumos (avots: https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-

pasvaldibam/T15000_624200_2017). 

Pašvaldības galvenā prioritāte ir iedzīvotāju skaita stabilizēšana, ko pašvaldība cenšas 

panākt attīstot bērnu un jauniešu izglītības jomu, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un sekmējot 

uzņēmējdarbības vides attīstību. Lai nodrošinātu novada attīstību un ilgtspēju, jāveicina 

dzimstība un jaunu cilvēku ienākšana, atgriešanās un palikšana novadā. Izvērtējot iespējas 

(telpas, ceļi, darbaspēka resursi), ko novads var piedāvāt investoriem, var secināt, ka novadam 

būtu jākoncentrējas uz kvalitatīvas dzīves vides attīstību (izglītība, kultūra, sports, brīvais 

laiks), lai saglabātu iedzīvotāju skaitu un jānodrošina ceļu uzturēšanu, lai iedzīvotāji pēc 

https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/T15000_624200_2016
https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/statistika-pasvaldibam/T15000_624200_2016
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iespējas īsākā laikā varētu sasniegt savu darba vietu lielajās pilsētās. Dzimstības veicināšanai 

būtu nepieciešams papildus apsvērt sociālo atbalstu jaunajām ģimenēm un turpināt nodrošināt 

pieejamību kvalitatīvai izglītībai un papildizglītības aktivitātēm brīvajā laikā. Savukārt 

uzņēmējdarbības attīstībai iespēju robežās nodrošināt ceļu infrastruktūru un ar dažādu 

konsultāciju palīdzību veicināt iedzīvotāju nodarbinātību, tai skaitā, kļūstot par 

pašnodarbinātajiem. 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments 

pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.  

Alsungas novada pašvaldības budžets 2019. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā 

budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā nozaru 

intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus 

sabiedrībai svarīgās jomās. 

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras 

uzlabošana, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un veidotu sakārtotu un ērtu un ekonomiski 

izdevīgu dzīves vidi, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Plānoti 

šādi darbi sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanā: 

 ceļa posmu, kas nozīmīgs uzņēmējdarbības attīstībai remonti un pārbūve (Rija – 

Zaļumi asfaltēšana, grants ceļa posma Grāveri – Putni pārbūve, vienkārtas 

virsmas seguma uzklāšana Pils ielai un daļai Skolas ielas u.c.),  

 Ziedlejas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, 

 bojātā apkures katla nomaiņa pret efektīvāku Skolas ielas kurtuvē, 

 teritorijas labiekārtošana (celiņu bruģēšana un rotaļlaukumu labiekārtošana 

pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis”, centrālā celiņa bruģēšana pie Alsungas 

TIC), 

 sporta zāles grīdas un vairāku kabinetu remonts Alsungas vidusskolā, 

 Alsungas viduslaiku pils glābšanas darbu turpināšana u.c. 

Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācija 

ir norādīta Alsungas novada domes saistošo noteikumu „Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2019.gadam” 1. un 2.pielikumā. 

Pamatbudžeta ieņēmumi 

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 1794266 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  

nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu 

ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda 

kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un 

pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto 

projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).  

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri bija EUR 272277.  

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 691524 par EUR  5950 vairāk nekā 

2018. gadā faktiski saņemts.   
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Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – EUR 102445 , par ēkām – EUR 

5969 par mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 6208 

 Ieņēmumi no PFIF plānoti EUR 328850, transferti no citām pašvaldībām par izglītības 

iestāžu savstarpējiem norēķiniem EUR 60000 

Valsts budžeta transferti plānoti pavisam EUR 552672, tai skaitā valsts mērķdotācijas  

pedagogu  darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām ir plānota EUR  177718 apmērā. 

Nenodokļu ieņēmumus EUR 8455 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas 

sodi un sankcijas. 

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 366993 apmērā veido vecāku 

līdzfinansējums Alsungas Mūzikas skolā EUR 5700, ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas un 

kancelejas pakalpojumiem EUR 90, ieņēmumi par nomu un īri EUR  15513, Ieņēmumi par 

biļešu realizāciju EUR 6703 ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem EUR 107876, 

ieņēmumi par projektu īstenošanu EUR 196610, ieņēmumi par sniegtajiem ēdināšanas 

pakalpojumiem EUR 28823 u.c. 

Izdevumi 

Budžeta izdevumi plānoti EUR 2326216 apmērā  (neskaitot Valsts kases aizņēmumu 

pamatsummas atmaksas). 

Vispārējie valdības dienesti 

Izdevumi plānoti EUR 416938,apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības 

nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.: 

 domes pārvaldei EUR  416938; 

 iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR   0 

 aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 0; 

 deputātu atlīdzībai EUR  24643 

 izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem  EUR 50000. 

Pašvaldības darbiniekiem darba algas  nav  palielinātas.  Izdevumi atlīdzībai no 

pašvaldības finansējuma plānoti  802829,bet pieauguši par EUR 78109 salīdzinot ar 2018.gada 

faktiskajiem izdevumiem 

Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 8905, 

 Nesadalītais atlikums  mājokļu apsaimniekošanai EUR 47652 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Izdevumi plānoti EUR 48241 apmērā , tai skaitā  EUR 31384 Alsungas novada domes 

pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, nodrošinot sabiedrisko kārtību un pastāvīgu 

informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, un izbraukumus uz pārkāpumu vietu.  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 

Izdevumi plānoti EUR 4991167 apmērā, t.sk.:  

 EUR    118187- apkurei, 
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 EUR  293919-komunālās saimniecības un teritorijas uzturēšanai, 

 EUR  79061- mājokļu apsaimniekošanai. 

 

Atpūta, kultūra, sports 

Izdevumi plānoti EUR 487831 apmērā, t.sk.: 

 EUR    17881  sportam, 

 EUR    36514  bibliotēkai, 

 EUR   332158  Tūrisma informācijas centram (no tiem 214123 EUR pils 

remontam), 

 EUR   101278  kultūrai. 

Izglītība 

Izdevumi plānoti EUR 746545 apmērā, t.sk.: 

 EUR  231151 Pirmsskolas izglītības iestādei, 

 EUR  438828 Alsungas vidusskolai, 

 EUR    69769  Alsungas Mūzikas skolai, 

 EUR      6797  Izglītības pārvaldei. 

Izglītības iestādēm valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai piešķirtas 8 mēnešiem 

periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.augustam. 

. 

Sociālā aizsardzība 

Sociālais budžets plānots EUR 103140, t.sk., dažādu veidu pabalstiem EUR 25593, pašvaldības 

pirktie sociālie pakalpojumi  EUR 26138 un pārējā pašvaldības sociālā palīdzība EUR 51409, 

tai skaitā pašvaldības brīvpusdienas visiem Alsungas vidusskolas audzēkņiem un Pirmsskolas 

izglītības iestādes “Miķelītis” 5-6 gadīgajiem audzēkņiem, daudzbērnu ģimeņu bērniem un 

bērniem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm EUR 25100. 

SPECIĀLAIS BUDŽETS 

Ieņēmumi 

     Speciālajā budžetā  ir līdzekļi pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanai, kā arī dabas 

resursiem. 

 Ieņēmumos autoceļu uzturēšanai plānotas valsts budžeta mērķdotācijas EUR  68439, kā 

arī  transferts no pamatbudžeta aizņēmumu procentu apmaksai un ielu remontam  EUR 105854 

Dabas resursiem plānoti ieņēmumi no dabas resursu nodokļa maksājumiem EUR 3000. 

Izdevumi 

Izdevumi autoceļiem plānoti EUR 88956,  ikdienas uzturēšanai: darbinieku atlīdzībai 

EUR 8846, elektroenerģijai ielu apgaismojumam EUR 15000, iekārtu, ielu un ceļu remontam 

EUR 46640, t.sk. Skolas un Pils ielas remontam 31415, degvielai, uzturēšanas un 

remontmateriāliem EUR 16950, kā arī nodokļu un nodevu maksājumiem, aizņēmumu procentu 

maksai u.c. 

Kapitālizdevumiem plānoti EUR 33888tai skaitā Rijas-Zaļumi projekta realizācijai EUR 

69764, transporta būves Grāveri-Putni EUR 268124,.  



 

 

43 

Dabas resursu fondā plānoti ieņēmumi EUR 5000  no dabas resursu nodokļa 

maksājumiem, bet izdevumos- EUR 9492, tai skaitā pakalpojumiem  EUR 6462 un dabas 

resursu nodokļa maksājumiem EUR 3000. 

Atlikums speciālajā budžetā uz 01.01.2019. ir EUR 43393, bet atlikums uz gada beigām 

plānots EUR 26722. 

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem 

Turpmākajos divos gados tiks turpināta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana. 2020. 

gadā plānots turpināt pilnveidot Alsungas vidusskolas infrastruktūru un remontēt un attīstīt ēku 

Skolas ielā 11a, kā arī uzklāt vienkārtas virsmas segumu Krasta ielai un Aizputes ielai. 2021. 

gadā plānota centra laukuma pārbūve/ atjaunošana. 

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi 

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts 

atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 25990 apmērā no pamatbudžeta  un EUR 22377  no 

speciālā budžeta. 

Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus infrastruktūras attīstības un Eiropas sadarbības 

partneru līdzfinansētu projektu realizācijai orientējoši EUR 342220 apmērā pamatbudžetam un 

Autoceļa Rijas- Zaļumi un Grāveri- Putni rekonstrukcijai  orientējoši EUR 337888 speciālajam 

budžetam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       D.Kalniņa 
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7.# 

Par konkursa nolikumu kultūras projektu finansēšanai 

D. Kalniņa 

 

Izvērtējot iepriekšējā gada konkursa Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai 

kultūras projektiem Alsungas novadā rezultātus, tiek rosināts turpināt arī 2019. gadā projektu 

konkursu kultūras projektu finansēšanai.   

I. Bloka ierosina svītrot lēmumprojekta 5.punktu “Ja projekta konkursa finansējums 

netiek pilnībā izmantots, tad projektu vadītājs izsludina otro projektu kārtu, publicējot 

informāciju informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas” vismaz vienu mēnesi pirms otrās kārtas 

pieteikuma termiņa.”, pamatojot to, ka otrās kārtas izludināšana aizņems ilgu laiku un, ja 

cilvēki nav pieteikušies pirmajā kārtā, tad šo naudu, kas paliek pāri novirza uz rezerves fonu, 

un iztērē kādam citam mērķim. 

Atklāti balsojot ar 7 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga Bredovska. 

 “Atturas” nav, 

1 deputātu balsi “Pretī”  Grigorijs Rozentāls, 

Dome nolemj: 

Svītrot no lēmumprojekta 5.punktu “Ja projekta konkursa finansējums netiek pilnībā 

izmantots, tad projektu vadītājs izsludina otro projektu kārtu, publicējot informāciju 

informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas” vismaz vienu mēnesi pirms otrās kārtas pieteikuma 

termiņa.” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 5. punktu un 21. pantu, 

Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā 

komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt konkursa Alsungas novada domes finansējuma saņemšanai kultūras projektiem 

Alsungas novadā nolikumu īstenošanai 2019. gadā 1000,00 euro. 

2. Noteikt, ka projektu iesniegšanas termiņš 2019. gadā ir 29. marts. 

3. Veikt grozījumus apstprinātā konkursa nolikuma 4.4. punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

“4.4. pieteikuma iesniegšanas datums tiek noteikts katru gadu pēc Alsungas novada 

domes budēta apstiprināšanas un publicēts mājas lapā www.alsunga.lv. Pieteikumi 

jāiesniedz līdz publikācijā norādītā datuma darba dienas beigām Pils ielā 1, Alsungā 

vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz norādītā datuma darba dienas 

beigām.” 

http://www.alsunga.lv/
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4. Noteikt, ka atbildīgais par konkursa norisi ir Administratīvās un attīstības nodaļas 

projektu speciālists R. Veiss. 

8.# 

Par Alsungas novada 2019. gada projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2019” nolikuma 

apstiprināšanu 

D. Kalniņa, L. Migoviča 

 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu, 2019. gada 21. februāra Alsungas 

novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 2#6) “Par 21.02.2019. saistošajiem noteikumiem 

Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”, Finanšu saimnieciskās 

darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. 

sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt projektu konkursa “Mēs Alsungai! 2019” nolikumu. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par konkursa norisi ir Administratīvās un attīstības nodaļas 

projektu speciālists R. Veiss. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTS 

 ar Alsungas novada domes  

2019. gada 21. februāra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 2#8 

 

ALSUNGAS NOVADA 2019. GADA 

PROJEKTU KONKURSA “MĒS ALSUNGAI! 2019” NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Alsungas novada dome (turpmāk - dome) piešķir 

finansējumu nevalstisko organizāciju un interešu/ iedzīvotāju grupu (vismaz 5 cilvēki) 

projektiem. 

1.2. Dome līdzekļus projektiem piešķir konkursa kārtībā. Līdzekļi projektu 

līdzfinansēšanai tiek plānoti no Domes 2019.gada pamatbudžeta. 

1.3. Pieejamais projektu “Mēs Alsungai! 2019” kopējais finansējums no Alsungas 

novada domes budžeta EUR 2000. 

1.4. Projektu pieteikumus var iesniegt Alsungas novada iedzīvotāju grupas vai 

sabiedriskas organizācijas, kas darbojas Alsungas novadā. 

1.5. Projektu konkursa pieteikumus pieņem klātienē Alsungas novada domē (Pils ielā 1), 

sūtītu pa pastu vai elektroniski (dome@alsunga.lv ) parakstītu ar drošu elektronisku parakstu 

no 01.03.2019. līdz 29.03.2019.(ieskaitot) plkst.17.00. 

1.6. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks: līdz 30.09.2019., projektu realizēšanas termiņš 

netiek pagarināts. 

1.7. Projekta atskaišu iesniegšanas termiņš: 31.10.2019. 

1.8. Paziņojumu par konkursu publicē pašvaldības informatīvajā izdevumā "ALSUNGAS 

ZIŅAS" un pašvaldības mājas lapā - www.alsunga.lv  

1.9. Projekta pieteikums netiks vērtēts, ja projekts neatbilst izvirzītajai 3.5. punktā 

minētajai prioritātei. 

2. KONKURSA MĒRĶI 

2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību viņiem svarīgu jautājumu risināšanā, 

sekmējot  dzīves kvalitātes un Alsungas novada apkārtējās vides uzlabošanos. 

2.2. Veicināt sadarbību starp pašvaldību un interešu/iedzīvotāju grupām. 

2.3. Veicināt iedzīvotāju izglītošanos, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 

2.4. Atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu Alsungas novadā. 

 

3. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI 

3.1. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu.  

3.2.Viena projekta atbalstam Alsungas novada domes budžeta finansējums nepārsniedz – 

mailto:dome@alsunga.lv
http://www.alsunga.lv/
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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EUR 500,00. 

3.3. Projektā var paredzēt izdevumus sabiedrību izglītojošiem pasākumiem, nozīmīgām 

materiālu, ātri nolietojamā inventāra un ilgtermiņa ieguldījumu iegādei, kas tiek uzskaitīts un 

iekļauts Alsungas novada domes īpašumā. 

3.4. Projekta aktivitātes jāīsteno Alsungas novadā un projekta rezultātu ieguvējiem jābūt 

Alsungas novada iedzīvotājiem. 

3.5. Pašvaldība finansējumu piešķir: brīvā laika pavadīšanas dažādošanas infrastruktūrai 

un dzīves kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, infrastruktūras uzlabošanai, telpu 

aprīkojuma un inventāra iegādei), publiskiem pasākumiem, kas vērsti uz iedzīvotāju 

izglītošanu. 

3.6. Pašvaldības finansējumu nepiešķir: 

3.6.1. nekustamā īpašuma iegādei vai kapitāliem būvdarbiem; 

3.6.2. komandējumu un braucienu apmaksai; 

3.6.3. pabalstiem un citiem  maksājumiem privātpersonām; 

3.6.4. nevalstisko organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, administrācijas un 

darbinieku atalgojumam un maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem; 

3.6.5. īstenotiem projektiem; 

3.6.6. politiskiem, militāriem vai reliģiskiem pasākumiem; 

3.6.7. projekta administrēšanas izdevumiem – sakaru pakalpojumiem, degvielai, 

kancelejas precēm, telpu nomai utt.; 

3.6.8. individuālām apmācībām; 

3.6.9. projektiem, kuri netiek iesniegti projektu konkursa noteiktajā termiņā. 

 

4. PROJEKTA IESNIEGŠANA 

4.1. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma 

noteikumus. 

4.2. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas ir pieejamas pašvaldības mājas 

lapā - www.alsunga.lv - Projekti/aktualitātes, kā arī Alsungas novada domes Administratīvajā 

un attīstības nodaļā. 

4.3. Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz Administratīvajā un 

attīstības nodaļā, tālr.: 20270718, 20280614.  

4.4. Pretendents projekta dokumentu oriģinālus iesniedz Alsungas novada domē 

Administratīvajā un attīstības nodaļā līdz norādītajam termiņam. 

4.5. Projekta pieteikumam jābūt cauršūtam, sanumurētām lapām un parakstītam. 

4.6. Projekta pieteikums sastāv no (skatīt pielikumā): 

4.6.1. projekta vadītāja parakstītas projekta pieteikuma veidlapas;  

4.6.1.1. projekta vispārējā informācija un grupas statuss; 

4.6.1.2. projekta un tā aktualitātes apraksts un pamatojums; 

4.6.1.3. detalizēta projekta izmaksu tāme; 

4.6.1.4. projekta paredzamie sasniedzamie rezultāti; 

4.6.2. rekomendācijas vēstules vai citiem dokumentiem, ja nepieciešams un kurus 

pretendents uzskata par būtiskiem projekta izvērtēšanai. 

4.7. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. 

4.8. Projekta pieteikumu pēc tā iesniegšanas nav atļauts grozīt. 

4.9. Iesniegtos dokumentus pašvaldība atpakaļ neizsniedz. 

 

5. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS PAMATKRITĒRIJI 

5.1. Projekta aktualitāte, tā sabiedriskā nozīme, atbilstība konkursa mērķiem. 

5.2. Projekta īstenotāja paša ieguldītais darba apjoms projekta īstenošanā. 

5.3. Projekta īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti. 

http://www.alsunga.lv/
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5.4. Piedāvāto ideju oriģinalitāte un darbības  ilgtspēja. 

5.5. Pieprasītā finansējuma samērīgums plānotajai aktivitātei. 

 

6. KONKURSA KOMISIJA UN PROJEKTU PIETEIKUMU 

IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē konkursa vērtēšanas komisija. 

6.2. Konkursa vērtēšanas komisija tiek izveidota ar domes priekšsēdētāja rīkojumu. 

6.3. Konkursa rezultāti tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "ALSUNGAS 

ZIŅAS" un pašvaldības mājas lapā mēneša laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas beigu 

termiņa. 

7. LĪGUMS 

7.1. Dome ar apstiprinātā projekta pretendentu slēdz sadarbības līgumu par atbalstītā 

projekta īstenošanu, kurā nosaka: 

7.1.1. līgumslēdzēju tiesības un pienākumus; 

7.1.2. projekta finansēšanas kārtību; 

7.1.3. projekta īstenošanas termiņu. 

 

8. PROJEKTA DARBĪBAS KONTROLE 

8.1. Projekta iesniedzējs pēc aktivitāšu īstenošanas norādījos termiņos iesniedz 

pašvaldībā atskaiti par projekta īstenošanas gaitu un veiktajiem publicitātes pasākumiem.  

8.2. Projekta iesniedzējs nodrošina publicitātes pasākumus ar norādi uz Alsungas novada 

domes atbalstu konkrētajam projektam, izmantojot Alsungas novada domes logo. 

8.3. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi 

projekta īstenošanas laikā un pēc tā realizēšanas. 

8.4. Alsungas novada domes piešķirtais līdzfinansējums NETIKS ieskaitīts grupas 

vadītāja/dalībnieku norēķinu kontā bankā vai izmaksāts grupas vadītājam/dalībniekiem skaidrā 

naudā; 

8.5. Projekta ietvaros tiks akceptēti TIKAI bezskaidras naudas darījumi, par katru 

darījumu noformējot MK noteikumiem atbilstošus darījumu apliecinošos dokumentus (rēķinus 

vai preču pavadzīmes – rēķinus ar Alsungas novada domes rekvizītiem) un iesniedzot Alsungas 

novada domē, kur tos pārbaudīs un veiks pārskaitījumus projekta vajadzībām. 

8.6. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam projektam, 

piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, tiek fiksēti finanšu pārkāpumi, 

vai projekta īstenotājs nav iesniedzis projekta atskaiti līgumā noteiktajā termiņā, Dome var 

lemt par projekta mērķim neatbilstoši izlietoto finanšu līdzekļu piedziņu no projekta vadītāja. 

8.7. Objektīvu un pamatotu iemeslu gadījumā uz projekta vadītāja iesnieguma pamata 

komisija var lemt par projekta termiņa pagarinājumu vai projekta apstiprināšanu ar nepilnīgi 

sasniegtajiem projekta rezultātiem, kas ir nenozīmīgi un nemaina projekta galveno mērķi, bez 

sankcijām projekta vadītājam. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

 

 

D. Kalniņa 
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ALSUNGAS NOVADA DOMES  

 

PROJEKTU KONKURSA “MĒS-ALSUNGAI! 2019” 

 

PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA 

 

2019. gads 

 

 

 

 

Projekta nosaukums: 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

(aizpilda domes darbinieks) 

Pieteikuma nr.  

Saņemšanas dat.  

Darbinieka 

paraksts, atšifr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šo veidlapu Jūs piesakāties projektu konkursam “Mēs-Alsungai! 2019”.  Vajadzības gadījumā 

šai veidlapai varat pievienot papildus informāciju pielikumu veidā. 

 

 

Vispārējā informācija 

GRUPAS 

NOSAUKUMS: 

 

ADRESE: 

 

 

TELEFONS:  
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GRUPAS 

VADĪTĀJS: 

 

Adrese  

Telefons  

e-pasts  

Dalībnieku skaits 

grupā: 

 

 

Grupas statuss 

 

 a) nevalstiska organizācija 

 b) nereģistrēta grupa 

 c) cits 

 

SNIEDZIET ĪSU PIEDĀVĀTĀ PROJEKTA APRAKSTU 

 

Projekta nosaukums: 

 

 

 

Projekta darbības vieta: 

 

 

 

Projekta mērķis: 

 

 

 

Uzdevumi: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

KĀPĒC ŠIS PROJEKTS IR NEPIECIEŠAMS? ESOŠĀS SITUĀCIJAS ĪSS 

APRAKSTS. APRAKSTIET JEBKĀDA VEIDA AKTIVITĀTES, KAS TIKS 

VEIKTAS DOTAJĀ JOMĀ.  

Ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.  
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PROJEKTA LAIKA GRAFIKS 

(Nepieciešamības gadījumā var sastādīt arī detalizētāku laika tabulu pa nedēļām vai pat 

dienām) 

  

Aktivitātes nosaukums 1.mēnesis 2.mēn. 3.mēn. 4.mēn. 5.mēn. 
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FINANSIĀLO IZDEVUMU APRAKSTS (EUR) 

(Nav obligāti jāaizpilda visas paraugā dotās budžeta pozīcijas, bet gan tikai tās, kuras attiecas 

uz jūsu projekta izmaksām. Varat arī paši pievienot savu budžeta tabulu.) 

 

Pozīcija 

 

Vienība Vien. 

Skaits 

 

Vien. 

cena 

EUR 

Kopējās 

izmaksas 

EUR 

Konkursa 

dotācija 

Cits 

līdzfinan 

sējums* 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Kopā 

 

      

 

 

KĀDUS REZULTĀTUS PAREDZAMS SAGAIDĪT NO ŠĪ PROJEKTA? KO 

PROJEKTA ĪSTENOŠANA DOS ALSUNGAI? KAS GŪS LABUMU NO 

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* līdzfinansējuma avots 
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Grupas vadītāja (kontaktpersonas)  

          vārds, uzvārds             Paraksts                Datums 

              

________________________________________________________________________ 

 

Grupas dalībnieka vārds, uzvārds             Paraksts                Datums              

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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PROJEKTU KONKURSS „MĒS-ALSUNGAI! 2019”  

Grupas gala ziņojums 
Šajā ziņojumā grupai ir jāapraksta paveiktais darbs un jāpaskaidro, kādus rezultātus izdevās 

sasniegt, un kā tas notika. Ja iespējams, var pievienot fotogrāfijas. 

 

Vispārēja informācija 

 

Grupas nosaukums         

 

Grupas vadītājs (kontaktpersona)       

 

Dalībnieku skaits grupā __________________________________ 

 

Projekta nosaukums         

 

Projekta īstenošanas laiks    _______________________________ 

 

Projekta rezultāti 

Vai tika sasniegts izvirzītais projekta mērķis un uzdevumi? Vai tajos tika kaut kas mainīts? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta īstenošana 

Lūdzu īsi raksturojiet, kā darbojās projekta grupa. Konkrēti aprakstiet paveiktos darbus. 
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Finansiālo izdevumu apraksts (EUR) 

Pozīcija 

 

Vienība Vien. 

Skaits 

 

Vien. 

likme 

EUR 

Kopējās 

izmaksas 

EUR 

Konkursa 

dotācija 

Cits 

līdzfinan- 

sējums 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Grupas vadītājs (kontaktpersona) 

 

Vārds, uzvārds   Paraksts    Datums 
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9.# 

Par Alsungas novada domes konkursa nolikuma apstiprināšanu par finansējuma 

piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2019. gadā  

D.Kalniņa  

 

Izvērtējot Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem 2018. gada rezultātus un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. 

daļas 10. punktu un 2019. gada 21. februāra Alsungas novada domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 2#6) “Par 21.02.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Alsungas novada pašvaldības 

budžetu 2019. gadam”, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes konkursa nolikumu uzņēmēju projektiem 

2019. gadā. 

2. Noteikt, ka atbildīgais par konkursa norisi ir Administratīvās un attīstības nodaļas 

projektu speciālists R. Veiss. 
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ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342, elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTS 

 ar Alsungas novada domes  

2019. gada 21. februāra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 2#9 

 

 

Alsungas novada domes  

konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju projektiem 2019. gadā 

NOLIKUMS  
 

1. Konkursa mērķis un uzdevumi 

 

1.1. Konkursa mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Alsungas novada teritorijā, atbalstot 

uzņēmēju, īpaši topošo un jauno uzņēmēju (saimnieciskā darbība reģistrēta ne agrāk kā 3 

gadus kopš projektu konkursa izsludināšanas datuma mājas lapā www.alsunga.lv) biznesa 

ideju īstenošanu un attīstību. 

1.2. Konkursa uzdevumi: 

1.2.1. atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanu vai jau esošas attīstību; 

1.2.2. izvērtēt iesniegto projektu atbilstību izvirzītajam mērķim un piešķirt Alsungas 

novada domes finansējumu atbalstāmajiem projektiem. 

 

2. Konkursa pretendenti 

 

2.1. Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno īstenot 

uzņēmējdarbību Alsungas novada administratīvajā teritorijā: 

2.1.1. Pretendentam – juridiskai personai - juridiskā adrese uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi ir reģistrēta Alsungas novada administratīvajā teritorijā, vai Pretendents 

sniedzis apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta 

piešķiršanu, pirms finansējuma pirmās daļas saņemšanas, bet ne vēlāk kā 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas, reģistrēs juridisko 

adresi Alsungas novada administratīvajā teritorijā).  

2.1.2. Pretendentam – fiziskai personai – saimnieciskās darbības veicēja saimnieciskās 

darbības veikšanas vietai ir jābūt Alsungas novada administratīvajā teritorijā vai arī 

saimnieciskās darbības veicējs ir sniedzis apliecinājumu, ka gadījumā, ja tiks 

pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, pirms finansējuma pirmās daļas 

saņemšanas, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc minētā lēmuma 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
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pieņemšanas, reģistrēs Alsungas novada teritorijā savas saimnieciskās darbības 

veikšanas vietu. 

2.3. Pretendents nav saņēmis de minimis atbalstu vai arī patreizējā fiskālajā gadā un 

iepriekšējos divos fiskālajos gados pretendenta saņemtais de minimis atbalsta apjoms 

nepārsniedz Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto maksimālo apmēru 

viena vienota uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas 

Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai. Visi dati, kas 

saistīti ar de minimis atbalsta piešķiršanu, uzglabājami atbilstoši Komisijas Regulas 

Nr.1407/2013 6.panta 4.punktam. 

2.4. Pretendentam atbalsts netiek piešķirts nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas 

regulas Nr.1407/2013 1.panta 1. punktā.  Ja pretendents, kuram plāno piemēro atbalstu, 

darbojas arī nozarēs un veic darbības, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 

1.punkta a), b) un c) apakšpunktos, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no 

tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.  

2.5. Atbalsta saņēmējs apliecina, ka tas nav saņēmis un nesaņems de minimis vai citu atbalstu 

par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, 

valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem. 

 

3. Konkursa norise un kārtība 

 

3.1. Konkursa aktivitātes var tikt īstenotas tikai Alsungas novada teritorijā.  

3.2. Konkurss ir atklāts, tajā var piedalīties visi pretendenti, kas atbilst šī nolikuma 2.1. punktā 

noteiktajām prasībām. 

3.3. Konkurss tiek izsludināts Alsungas novada mājas lapā www.alsunga.lv un vietējos 

medijos. 

3.4. Projektu (biznesa plānu) iesniegšana: 

3.4.1. Projekts jāiesniedz papīra formātā vienā eksemplārā. Projekts iesniedzams 

latviešu valodā uz A 4 formāta lapām, datorsalikumā. 

3.4.2. Iesniegšanas vieta – Alsungas valsts un pašvaldības vienotais klientu 

apkalpošanas centrs (Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads); 

3.4.3. Projekta iesniegšanas datums – 29.03.2019. (ieskaitot), līdz plkst.17:00. 

Projektu var iesniegt personīgi, pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu) e-pastā: dome@alsunga.lv; 

3.5. Projekta iesniegums sastāv no projekta pieteikuma veidlapas (1. pielikums), informācijas 

par uzņēmējdarbības projektu (2.pielikums) un aizpildītas uzskaites veidlapas par 

sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (4.pielikums). 

3.6. Projektā attiecināmas ir šādas izmaksas: 

3.6.1. Pamatlīdzekļi, inventārs un aprīkojums; 

3.6.2. Materiāli, izejvielas; 

3.6.3. Pakalpojumi, kas tieši saistīti ar projekta īstenošanu (tai skaitā ar saimnieciskās 

darbības reģistrēšanas un nepieciešamo atļauju saņemšanas izdevumi); 

3.6.4. Datorprogrammas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu. 

3.7.Alsungas novada domes kopējais budžets uzņēmējdarbības projektu īstenošanai 2019. gadā 

ir 3000,00 euro. 

3.8. Konkursā pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstīti vairāki projekti. Pieprasītā summa 

vienam projektam nedrīkst būt lielāka kā 1000,00 euro. 

http://www.alsunga.lv/
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3.9. Projekta iesniedzējam jāparedz līdzfinansējums vismaz 10% apmērā. Līdzfinansējumu var 

veidot arī nemateriālie ieguldījumi (t.sk. telpas, transports, pašu inventārs u.tml.). 

3.10. Konkursa ietvaros tiks sniegts atbalsts projektiem, kurus plānots īstenot laika posmā no 

2019.gada 1. maija līdz 2019. gada 1. decembrim. 

 

 

4. Pieteikumu izskatīšana un vērtēšanas kritēriji. Rezultātu paziņošana. 

 

4.1. Konkursu organizē Alsungas novada domes Administratīvā un attīstības nodaļa. 

4.2. Alsungas novada dome izveido Konkursa komisiju 5 personu sastāvā, kuras sastāvā ir 

Alsungas novada domes Administratīvās un attīstības nodaļas projekta speciālists, vismaz viens 

deputāts un vismaz viens speciālists, kurš nodarbojas ar uzņēmējdarbības atbalstu. 

4.3. Konkursa komisija, pieņemot lēmumu, ievēro konkursa vērtēšanas administratīvos un 

kvalitatīvos pamatkritērijus (5.pielikums), prioritāri atbalstot projektus ar augstāko iegūto 

punktu skaitu. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka tiek dota projektam, kuram ir lielāks 

līdzfinansējums. Konkursa komisija iesniedz rezultātus Alsungas novada domei 

apstiprināšanai. 

4.4. Komisija projektus izskata 4 nedēļu laikā, rezultāti tiek paziņoti personīgi iesniedzējam un 

vietējos medijos. 

4.5. Noraidījuma iemeslus konkursa iesniedzējiem paziņo rakstiski pa pastu vai e-pastu. 

4.6. Konkursa komisija, pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu sagatavo uzskaites 

veidlapu, kas noteikta Ministru kabineta 2014. gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De 

minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 2.pielikumā. 

Vienu veidlapas eksemplāru atbalsta sniedzējs izsniedz atbalsta pretendentam. 

 

5. Finansējuma saņemšanas kārtība un kontrole, 

 atbalstīto uzņēmējdarbības projektu satura analīze un atskaite 

 

5.1. Projektu iesniedzēji, kuru projekti tiek atbalstīti, 10 darba dienu laikā no rezultātu 

paziņošanas sazinās ar Alsungas novada domes Administratīvo un attīstības nodaļu, lai 

vienotos par finansējuma piešķiršanas kārtību un parakstītu finansēšanas līgumu. 

5.2. Alsungas novada dome ir tiesīga veikt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un 

kontrolēt projekta realizāciju, atbilstoši konkursa nolikumam un projekta pieteikuma 

dokumentācijai. 

5.3. Projekta organizētāji ir atbildīgi par aktivitāšu īstenošanu, atbilstoši apstiprinātā projekta 

pieteikumam, un pārskaitīto finanšu līdzekļu lietderīgu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajai 

projekta budžeta tāmei. 

5.4. Persona vai personu grupa, kurai ar konkursa komisijas lēmumu tika piešķirts finansējums, 

15 darba dienu laikā, pēc uzņēmējdarbības projekta noslēguma, iesniedz Alsungas novada 

pašvaldības Administratīvai un attīstības nodaļai projekta satura analīzi un finansējuma 

izlietojuma atskaiti (3.pielikums). 

5.5. Projekta pēcuzraudzības periods ilgst trīs gadus no dienas, kad iesniegta projekta atskaite. 

Pēcuzraudzības perioda laikā Alsungas novada domes Administratīvai un attīstības nodaļai ir 

tiesības veikt pārbaudi projekta īstenošanas vietā, lai nodrošinātu projekta rezultātu ilgtspēju. 

5.6. Ja projekta vai pēcuzraudzības laikā tiek konstatēta projekta rezultātu nesasniegšana, 

finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt projektā saņemto finansējumu. 
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1. pielikums  

Uzņēmēju projekta (biznesa plāna) pieteikumu veidlapa 
 

1. Projekta nosaukums: 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Projekta pieteicējs. Uzņēmēja nosaukums: 

 

 

Reģistrācijas numurs/personas kods: ______________________________ 

 

Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds: 

_______________________________________________________ 

 

Uzņēmuma juridiskā adrese/ topošā uzņēmēja deklarētā adrese: 

_____________________________________________________________________ 

 

Dibināšanas, reģistrēšanas gads (ja attiecas): _______________________ 

 

Tālrunis: _________________E- pasts: _____________________________________ 

 

3. Projekta kontaktpersona (vārds, uzvārds): 

______________________________________________________ 

 

amats:________________________tālrunis:_________________e-

pasts:_______________________ 

 

Mājas adrese:_________________________________________________________ 

 

4. Projekta plānotais izpildes laiks:  

__________________________________________________________ 

 

5. Saimnieciskās darbības nozare (veids): ____________________________________ 

 

6. Projekta rezultātā izveidotais produkts/pakalpojums: 

________________________________ 

 

7. Projekta kopējais budžets (Eur) 

_________________________________________________________ 

 

Pieprasītā summa no Alsungas novada domes (Eur)  

Līdzfinansējums (uzņēmēja) (Eur)  

Cits finansējums (citi fondi, sponsori, investori u.c.) (Eur)  
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    2. pielikums 

Informācija par uzņēmējdarbības projektu 
1. Projekta mērķis 

2. Informācija par uzņēmumu (uzņēmējdarbības pieredze, darbinieku skaits utt.) 

3. Informācija par projektu 

3.1. Produkta vai pakalpojuma apraksts 

3.2. Projekta idejas novitāte (vai projekta ideja ir jaunums, kādā mērogā – Latvijā, 

Kurzemes reģionā, novadā?) 

3.3. Projekta ilgtspēja (kā projekta rezultāti tiks uzturēti pēc projekta īstenošanas projekta 

uzraudzības laikā) 

3.4. Projekta finansēšanas apraksts (projekta iesniedzēja līdzfinansējums, aizņēmumi, 

sponsori utt.) 

3.5. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji (jaunas darba vietas radīšana, 

ražošanas apjoma kāpums, neto apgrozījuma kāpums utt.) 

3.6. Projektā plānotie informācijas un publicitātes pasākumi 

3.7. Projekta īstenošanas secība (posmi, laika grafiks) 

4. Projekta budžeta tāme 

Izmaksu pozīcijas 

Mērvie

-nība 

(m3/m2

/gab/m/

kompl) 

Vienību 

skaits 

Kopā izmaksas, 

EUR 

Alsungas 

novada 

domes 

finansējums, 

EUR 

Līdzfinan-

sējums, EUR 

ar PVN 
bez 

PVN 

       

       

       

       

       

       

       

       

Izmaksas kopā , EUR   
 

 

5. Ziņas par projekta iesniedzējiem 

5.1. Projekta iesniedzēja CV 

5.2. Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai saskaņā 

ar 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740. 

5.3. Konta numurs, kurā tiks ieskaitīts finansējums. 

Projekta kontaktpersona:_________________/_________________________/ 

    (paraksts)  (paraksta atšifrējums) 

3.pielikums 

  

Uzņēmējdarbības projekta satura analīze un atskaite 
 

1. Uzņēmums, projekta nosaukums 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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2. Laiks, vieta 

_____________________________________________________________________ 

3. Īss aktivitāšu apraksts (kas notika, ko darīja, kas tika iegādāts, cik darba vietas izveidotas) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Secinājumi un rezultāts (vai sasniegts mērķis un izpildīti uzdevumi) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Vizuālais atspoguļojums 

(2 - 4 fotogrāfijas, kas jāiesūta elektroniski uz e-pastu: dome@alsunga.lv) 

 

6. Finansu atskaite ar attaisnojuma dokumentu kopijām (čeki, rēķini, maksājumu uzdevumi 

u.tml.) par līguma finansējuma summas izlietojumu. Iesniegtajām finanšu dokumentu kopijām 

ir jāpievieno iesniegto dokumentu saraksts – Kopsavilkums, kurā tiek norādītas tāmes pozīcijas 

un attiecīgi - čeku vai rēķinu numuri un summas. 

 

7. Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds ___________________________________________ 

 

Projekta koordinators _____________________________ 
                                                         (paraksts / paraksta atšifrējums)                                                                                                                                                                                   
 

Datums _______________        Uzņēmuma vad. paraksts  ______________________ 
                                                                                                                                                              (paraksts / paraksta atšifrējums)                
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4. pielikums 

Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu 

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju 

de minimis atbalsta piešķiršanai 
 

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu 

1.1. Vispārīga informācija 

Nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Uzņēmumu reģistrā (Komercreģistrā) 

/Personas kods 

 

Tālrunis  

Fakss  

E-pasta adrese  

 

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību vienas vienotas 

komercsabiedrības definīcijai 

Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem
1
 (atbilstošo atzīmēt ar X): 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā 

komercsabiedrībā vai kādai citai komercsabiedrībai ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību 

vairākums pretendenta komercsabiedrībā 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist citas komercsabiedrības 

pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu vai kādai citai 

komercsabiedrībai ir tiesības iecelt vai atlaist pretendenta komercsabiedrības pārvaldes, 

vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu 

 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi uz citu 

komercsabiedrību saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tā 

dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem, vai kādai citai komercsabiedrībai ir tiesības 

īstenot dominējošo ietekmi par pretendenta uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar 

šo komercsabiedrību, vai saskaņā ar tās dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem 

 ☐ de minimis atbalsta pretendents, kas ir citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, 

vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētāja 

komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētās 

komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem, vai kāda cita komercsabiedrība, kas ir vēl 

kādas citas komercsabiedrības akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru 

un dalībnieku vairākuma balsstiesības pretendenta komercsabiedrībā saskaņā ar vienošanos, 

kas panākta ar pārējiem pretendenta komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem 

☐ de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no augstāk minētajiem kritērijiem 

(autonoms uzņēmums) 
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1.3. Informācija par notikušajām de minimis atbalsta pretendenta izmaiņām 

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X): Notikušo izmaiņu datums
2
 

☐ izmaiņas de minimis atbalsta pretendentam 

pēdējo triju gadu laikā nav notikušas 

☐ apvienots pēdējo triju gadu laikā 

☐ iegādāts pēdējo triju gadu laikā 

☐ sadalīts pēdējo triju gadu laikā 

 

 

__________ __________ __________ 

(datums)     (mēnesis)         (gads) 

 

2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos 

fiskālajos gados saņemto un plānoto atbalstu 

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos 

fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 

15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, 

Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija 

Regulu Nr. 717/2014 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013  5. panta 1. punkts) un Komisijas 

2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013  3. panta 2. 

un 3. punkts), kā arī par plānoto de minimis atbalstu: 

Datums, 

mēnesis, 

gads, kad 

pieņemts 

lēmums  

(vai cits 

dokuments) 

par de 

minimis 

atbalsta 

piešķiršanu
3
 

Komerc-

sabiedrības 

nosaukums
4 
 

Atbalsta 

sniedzējs 

Atbalsta 

veids 

(piemēram, 

subsīdija, 

aizdevums, 

galvojums 

u. tml.) 

Piešķirtā/p

lānotā 

atbalsta 

summa 

(euro)
5
 

Bruto 

subsīdijas 

ekvivalents 

(euro) 

Eiropas 

Savienības 

regulējums
6
, 

saskaņā ar 

kuru atbalsts 

piešķirts vai 

plāno to 

piešķirt 

       

 

2.2. Informācija par valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis vai plāno 

konkrētajam projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai 

individuālā projekta ietvaros: 

Datums, 

mēnesis, 

gads, kad 

pieņemts 

lēmums  

(vai cits 

dokumen

ts) par 

atbalsta 

sniegšan

u
7
 

Atbal-

sta 

snie-

dzējs 

Atbalsta 

sniegšanas 

tiesiskais 

pamato-

jums 

Atbalsta 

veids 

(piemēram, 

subsīdija, 

aizdevums, 

galvojums 

u. tml.) 

Kopējā 

attieci-

nāmo 

izmaksu 

summa/ 

kopējā 

plānoto 

attiecinām

o izmaksu 

summa 

(euro) 

Tām pašām 

attiecinā-

majām 

izmaksām 

jau 

saņemtā/plā

notā summa 

(euro) 

Bruto 

subsīdijas 

ekviva-

lents 

(euro) 

Atbalsta 

inten-

sitāte/plān

otā 

atbalsta 

intensitāte 

(%) 
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3. Apliecinājums 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 

 

Apliecinu, ka kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtais de minimis atbalsts 

komercsabiedrībai vienas vienotas komercsabiedrības līmenī nepārsniegs 200 000 euro 

(kravu komercpārvadājumu autotransporta 

komercsabiedrībai – 100 000 euro) atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas 

Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktam. 

 

Atbildīgā persona 

   

(vārds, uzvārds)  (paraksts
8
) 

 

   

(amats)  (datums) 
Z. v.

6
 

 
1 
Komercsabiedrības, kurām kādas no minētajām attiecībām pastāv ar vienas vai vairāku citu komercsabiedrību 

starpniecību, arī ir uzskatāmas par vienu vienotu komercsabiedrību. 
2
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendentam pēdējo triju gadu laikā ir notikušas izmaiņas – tas ir apvienots, 

iegādāts vai sadalīts. 
3
Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents kārtējā un iepriekšējos divos gados ir saņēmis de minimis. 

4
 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst vienas vienotas komercsabiedrības definīcijai un/vai tas ir 

apvienots, iegādāts vai sadalīts.  
5
Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt katrai jaunajai 

komercsabiedrībai, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katras jaunās komercsabiedrības pašu kapitāla bilances 

vērtību sadali faktiskajā datumā. 
6
 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu 

Nr. 1998/2006, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu 

Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 2014. gada 27. jūnija 

Regulu Nr. 717/2014. 

7 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir saņēmis valsts atbalstu konkrētajam projektam tām pašām 

attiecināmajām izmaksām citas atbalsta programmas vai individuālā projekta ietvaros. 
8
 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta (Z. v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots 

atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
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5. pielikums 

 
 

Alsungas novada domes konkursa par finansējuma piešķiršanu uzņēmēju 

projektiem konkursa vērtēšanas kritēriji 

 
Pieteikuma administratīvās atbilstības izvērtēšana 

pārbaude, vai pieteikums ir pilnīgs saskaņā ar nolikumu 

PROJEKTA NOSAUKUMS ___________________________________ Jā Nē 

1. Uzņēmējdarbību veic vai ir plānots veikt Alsungas novada pašvaldībā   

2. Projekta pieteikums iesniegts vienā oriģinālā   

3. Projekta pieteikuma veidlapas (pielikumi Nr. 1., 2. un 4. ) ir aizpildītas   

4. Projekta pieteikuma veidlapas (pielikumi Nr. 1. un 4.) ir parakstītas   

5. Projekta pieteikums ir datorrakstā, latviešu valodā   

6. Ir iesniegts projekta pieteikumā norādītā konkursa pretendenta CV   

7. Projekta iesnieguma forma ir iesniegta laikā   

8. Projekta pieteicējs atbilst 2.1. - 2.5. punktos noteiktajiem kritērijiem   

9. Projekta pretendents darbojas atbalstāmās nozarēs un veiks atbalstāmās 
darbības, ievērojot Komisijas Regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā 
ietvertos ierobežojumus 

  

10. Atbalsts triju fiskālo gadu periodā nepārsniegs Komisijas Regulas 
Nr.1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo apmēru EUR 
200 000,00 (kravu komercpārvadājumu autotransporta uzņēmumam - EUR 
100 000,00). 

  

Lēmums (atbilst/neatbilst)  
 

 
Pieteikuma kvalitātes izvērtēšana 

(ja netiek iegūti vismaz 5 punkti, projekts nav virzāms atbalstīšanai) 

KRITĒRIJS 
Punktu 

skaits  

Produkta/pakalpojuma apraksts 

2 punkti – produkts/pakalpojums ir skaidri aprakstīts un saprotams. 

1 punkts – produkts/pakalpojums ir aprakstīts daļēji. 

0 punktu – produkts/pakalpojums nav aprakstīts. 

 

Projekta ideja ir inovatīva 

3 punkti – produkts/pakalpojums ir inovācija Latvijā 

2 punkti – produkts/pakalpojums ir inovācija Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā. 

1 punkts – produkts/pakalpojums ir inovācija Alsungas novada teritorijā. 

0 punktu – produkts/pakalpojums nav inovācija. 

 

Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits 

3 punkti – radītas vairāk kā 2 darba vietas. 

2 punkti – radītas 2 darba vietas. 

1 punkts – radīta viena darba vieta. 

0 punktu – nav radītas jaunas darba vietas. 
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Projekta ilgtspēja 

2 punkti – projektā aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana visu projekta uzraudzības 

laiku (3 gadus pēc projekta īstenošanas). 

1 punkts – daļēji aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana visu projekta uzraudzības 

laiku. 

0 punktu – nav aprakstīta projekta rezultātu uzturēšana visu projekta uzraudzības 

laiku. 

 

Projekta finansēšanas apraksts un projekta tāme 

2 punkti – skaidrs un saprotams finansēšanas apraksts, norādīts projekta iesniedzēja 

līdzfinansējums (finanšu līdzekļi, arī nemateriālie ieguldījumi – transports, telpas, 

iekārtas u.c.). 

1 punkts – finansēšanas apraksts ir daļēji skaidrs un saprotams. 

0 punktu – finansēšanas apraksts nav. 

 

Uzņēmējdarbības pieredze 

3 punkti – projekta pieteicējs ir topošais uzņēmējs vai arī reģistrēts ne agrāk kā 3 

mēnešus pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

2 punkti – projekta pieteicēja saimnieciskā darbība reģistrēta 3 līdz 12 mēnešus 

pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

1 punkts – projekta pieteicēja saimnieciskā darbība reģistrēta 13 līdz 36 mēnešus 

pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

0 punktu – projekta pieteicēja saimnieciskā darbība reģistrēta agrāk kā 36 mēnešus 

pirms projektu konkursa izsludināšanas. 

 

                                                                                                   KOPĀ:  
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10.# 

Par dzīvojamo māju apsaimniekošanu 

D. Kalniņa 

 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septītā daļa 

nosaka, ka pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 

pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums 

pārvaldīt dzīvojamo pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas 

objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro 

daļu. Likuma 50. panta astotā daļa nosaka, ka pašvaldībai, pārvaldot un apsaimniekojot 

dzīvojamo māju, ja šā likuma 51.pantā noteiktajā kārtībā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

tiesības nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju 

līgumu pilnvarotai personai, ir tiesības saņemt maksu par dzīvokļu īpašniekiem sniegto 

pakalpojumu viņu privātīpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. 

Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 408 “Dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā 

aprēķināma un ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņojama pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 

maksa. Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr. 907 “Noteikumi par 

dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes 

minimālajam prasībām” nosaka kārtību, kā apsaimniekotājam jāveic dzīvojamās mājas 

apsekošana un remonti. 

2018. gadā tika sasauktas katras mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces un apstiprinātas 

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2019. gadam un Dzīvojamās 

mājas uzturēšanas darbu plāns. Sagatavojot 2019. gada budžetu un komitejas sēdē izskatot 

amatu sarakstus, saskaņā ar deputātu atzinumiem pašvaldības darbiniekiem jāspēj veikt ar 

likumu noteiktais uzdevums īsākā laikā nekā sākotnēji bija aprēķināts, tāpēc samazinās 

apsaimniekošanas izmaksas.  

Pamtojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. 

panta septīto un astoto daļu, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem 

Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas 

noteikumi”, ņemot vērā Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska, 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Saskaņot dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu izmaksas un 

dzīvokļu īpašnieku noteiktos maksājumus par turpmākajos periodos veicamajiem dzīvojamās 

mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju uzturēšanas darbiem un apstiprināt šādus 
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maksājumus par pārvaldīšanas pakalpojumu un maksājumus par turpmākajos periodos 

veicamajiem dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju uzturēšanas 

darbiem: 

N.p.k. Dzīvojamās ēkas 

adrese 

Maksājumi par 

pārvaldīšanas 

pakalpojumu, EUR 

mēnesī par kv.m* 

Maksājumi par turpmākajos 

periodos veicamajiem dzīvojamās 

mājas, tajā esošo iekārtu un 

inženierkomunikāciju uzturēšanas 

darbiem, EUR mēnesī par kv.m 

1. Aizputes iela 4 0,12 0,1 

2. Almale 6 0,12 0,1 

3. Almale 7 0,1497** 0,25 

4. Kuršu iela 6 0,12 0,2 

5. Liepu iela 3 0,12 0,1 

6. Liepu iela 18 0,12 0,5649 

7. Pils iela 2 0,12 0,1 

8. Pils iela 4 0,12 0,3 

9. Raiņa iela 4A 0,12 0,1 

10. Raiņa iela 7 0,12   

11. Raiņa iela 16 0,12   

12. Raiņa iela 22 0,12   

13. Skolas iela 9B 0,12 0,3 

14. Skolas iela 6 0,12 0,1 

15. Skolas iela 8 0,12   

16. Skolas iela 14 0,12 0,15 

*Pakalpojuma maksā ietilpst dzīvojamās mājas lietas vešana; pārvaldīšanas darba 

plānošana, organizēšana un pārraudzība; līgumu slēgšana ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu, 

elektroenerģiju, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala lietošanu; informācijas 

sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām; dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un 

komunikāciju vizuālā pārbaude. Par pārējām obligātajām pārvaldīšanas darbībām 

dzīvokļu īpašnieki norēķinās pēc pakalpojuma saņemšanas. 

**Pakalpojuma cenā papildus ar * noteiktajam ietilpst konstruktīvo elementu 

tehniskā apkope. 

 

11.# 

Par Alsungas novada domei piederošo dzīvojamo telpu īres maksu 

D. Kalniņa 

 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta b. apakšpunkts nosaka, ka dome 

var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, 

maksu par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu). Likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka, lai izpildītu savas funkcijas, 
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pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 2.panta 1.daļu dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās 

telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu.  

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. pantā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres maksu veido: 

1) dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās 

izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un 

2) peļņa. 

Savukārt apsaimniekošanas izdevumi sastāv no: 

1) dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem izdevumiem (mājas sanitārā kopšana, 

tehniskā uzturēšana, pārvaldes un apkalpojošā personāla uzturēšana); 

2) normatīvajos aktos noteiktā dzīvojamās mājas nolietojuma (amortizācijas) atskaitījuma 

ēkas atjaunošanai. 

Ministru kabinets izdod noteikumus par metodiku, pēc kādas aprēķināmi minētie 

apsaimniekošanas izdevumi. 

Papildus īres maksai proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie 

maksājumi: 

1) likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums; 

2) dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) un zemes īpašnieka noslēgtajā 

zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas 

atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes (turpmāk — zemes nomas maksa). 

Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 215 “Dzīvojamās telpas īres maksā 

ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika” nosaka, pārvaldīšanas 

izdevumus aprēķina par viena kvadrātmetra apsaimniekošanu, izmantojot šādu formulu: 

Iaps = 
1 

x 
Iu + In , 

kur 12 Plm 

Iaps – dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi (euro mēnesī par lietderīgās platības 

kvadrātmetru); 

Iu – dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumi saskaņā ar tāmi (euro gadā); 

In – dzīvojamās mājas nolietojums (amortizācija) (euro gadā); 

Plm – dzīvojamās mājas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītā mājas lietderīgā platība 

kvadrātmetros. 

 

Savukārt likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.
1
 panta 1.daļa nosaka, ka pašvaldībām 

piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās 

pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka gadījumā, ja 

dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums ir sniegt likumā noteiktajā 

kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pašvaldības dome var noteikt zemāku īres 

maksu, samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un neiekļaujot tajā peļņu. 

Civillikuma 2120.pants paredz, ka īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas mantu aizliegts nodot citām personām 

bezatlīdzības lietošanā. 

Lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus Alsungas novada domes īpašumā un valdījumā 

esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai un saglabāšanai derīgā stāvoklī, un saņemtu atlīdzību par 

dzīvojamo telpu lietošanu, ir jānosaka īres maksas daļa, ko dzīvojamās telpas īrnieks maksā par 

dzīvojamās telpas lietošanu, nodrošinot vienādus īres maksas aprēķināšanas un piemērošanas 
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nosacījumus visiem pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekiem Alsungas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

11., 11.
1
, 12. pantiem, 13.panta otro daļu, Civillikuma 2120.pantu, Publiskas personas finanšu 

un mantas izšķērdēšanas likuma 5.pantu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska. 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Noteikt maksu par dzīvojamās mājas uzturēšanu (apsaimniekošanas maksu) Alsungas 

novada domei piederošajiem dzīvokļiem  un saglabāt esošo īres maksas peļņas daļu līdz 

jaunam domes lēmumam: 

Nr. Dzīvokļa adrese Dzīvojamās 

mājas 

uzturēšanas 

maksa, 

EUR/m
2
 

mēnesī* 

Īres maksas 

peļņas daļa, 

EUR/m
2
 

mēnesī 

1 Krasta iela 4 0,00** 0,092 

2 Pils 2 0,14 0,038 

5 Pils 4 0,15 0,038 

6 Raiņa 3 0,22 0,038 

9 Raiņa 22 0,28 0,038 

10 Raiņa 7 0,19 0,092 

12 Raiņa 16 0,22 0,021 

14 Raiņa 1 0,18 0,038 

19 Dienvidstacija 0,19 0,038 

23 Dienvidstacija 1 0,25 0,038 

26 Dienvidstacija 2 0,24 0,038 

28 Dienvidstacija 5 0,22 0,038 

31 Dzelzceļa māja  0,21 0,038 

34 Stirnas 2 0,25 0,038 

36 Liepu iela 18 0,29 0,038 

37 Skolas iela 8 0,17 0,021 

43 Liepu iela 3 0,19 0,038 

46 Skolas iela 11a 0,19 0,092 

51 Almale 1 0,20 0,038 

54 Almale 2 0,20 0,038 
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58 Almale 6 0,16 0,092 

61 Almale 7 0,16 0,092 

75 Skolotājmāja 0,18 0,021 

82 Kuršu iela 6 0,21 0,073 

84 Aizputes iela 4 0,15 0,092 

85 Aizputes iela10 0,17 0,092 

89 Aizputes iela 8 0,21 0,073 

93 Skolas iela 9b 0,20 0,038 

95 Ziedlejas iela 5 0,17 0,092 

*Aprēķinā ietilpst namu pārvaldnieka alga un palīga grāmatvedībā alga, Horizon programma, 

jurista pakalpojumi, datora amortizācija, elektrība datoram, papīrs un printēšana (rēķini, 

protokoli, apsekošanas akti, apsekošanas žurnāli), dūmvadu un tekņu tīrīšana (ēkām, kam tas 

nepieciešams). 

**Dzīvokļa īrnieks maksā iedzīvotāju kopsapulcē noteikto apsaimniekošanas maksu. 

 

2. Noteikt, ka dzīvokļu īrnieki paši savstarpēji vienojoties vai atbilstoši dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulces lēmumam (mājās, kurās ir privatizēti dzīvokļi) veic mājas un teritorijas 

sanitāro uzkopšanu. 

3. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai likumā noteiktajā kārtībā brīdināt 

pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus par izmaiņām īres maksā. 

4. Uzdot Alsungas novada domes priekšsēdētājai informēt dzīvokļu īrniekus par iespējām 

īrētos dzīvokļus iegūt savā īpašumā. 

5. Turpināt nākamajās sēdēs diskutēt par atbilstošas īres maksas apmēru, lai būtu 

iespējams uzturēt pašvaldībai piederošos dzīvokļus dzīvošanai derīgā stāvoklī. 

 

12.# 

Par Suitu “Lebedika” un Svētā Miķeļa svētku balles biļešu cenu izmaiņām 

D. Kalniņa, A. Macpane 

 

 Alsungas novada domes ir saņēmusi 2019.gada 8.februārī Alsungas kultūras nama 

direktores Annijas Macpanes iesniegumu ar lūgumu mainīt Suitu “Lebedika” un Svētā Miķeļa 

svētku balles ieejas biļešu cenu no 3,50 euro uz 5 euro, tai skaitā PVN, pamatojoties uz 

pasākuma izmaksām. Pajājušā gadā Suitu “Lebedika” pārdoto biļešu summa 280 euro 

nenosedza muzikālā noformējuma izmaksas 500 euro (80 balles apmeklētāji), Svētā 

Miķeļdienas svētku ballē pārdoto biļešu summa 469 euro, muzikālā noformējuma izmaksas 

600 euro (134 balles apmeklētāji).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14) punkta g) apakšpunktu 

un ņemot vērā Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo 

jautājumu apvienotā komitejas 14.02.2019. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska, 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 
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Dome nolemj: 

Ar 2019. gadu noteikt Suitu “Lebedika” un Svētā Miķeļa svētku balles ieejas biļetes 

cenu vienai personai 5,00 euro (tai skaitā PVN). 

 

 

13.# 

Par izmaiņām Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā 

D. Kalniņa 

 

Pamatojoties uz Kuldīgas novada domes 31.01.2019. sēdes Nr. 1 lēmumu Nr. 36 “Par 

izmaiņām Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā”, likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un 61. pantu un Kuldīgas sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas nolikumu,  

 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska. 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Izslēgt Āri Pētersonu, Arturu Baronu un Guntaru Vilgutu no Kuldīgas sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas sastāva. 

2. Ievēlēt Kuldīgas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā SIA ”Kuldīgas 

slimnīca” valdes priekšsēdētāju Agri Rozenfeldu, Kuldīgas pašvaldības policijas vecāko 

inspektoru Dzintaru Pakalnu, Zemessardzes 45. KNB komandiera p. i. Jāni Vīcupu un 

Zemessardzes 45. KNB kapteini Gintaru Oši. 

 

 

14.# 

Par atbalstu biedrības boksa klubs “Pērkons” organizētajām boksa sacensībām 2019. 

gadā 

D. Kalniņa 

 

04.12.2018. saņemts iesniegums no biedrības boksa klubs “Pērkons” valdes 

priekšsēdētāja Sergeja Ahmaduļina ar lūgumu rast iespēju finansiāli atbalstīt boksa sacensību 

organizēšanu piešķirot finansējumu 948,00 eiro apmērā. Kopā 2019. gadā notiks trīs sacensības 

Alsungas vidusskolas sporta zālē. Finansējums tiks izlietots tiesnešu un mediķu 

nodrošināšanai, medaļu un diplomu izgatavošanai un sacensību norises nodrošināšanai.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un ņemot vērā 17.01.2019. 

Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienoto komiteju sēžu deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska,  

“Atturas” nav,  

“Pretī” nav,  
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Dome nolemj:  

1. Piešķirt 900,00 eiro finansējumu biedrības boksa klubs “Pērkons” 2019. gadā plānoto 

boksa sacensības organizēšanai.   

2. Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai pārskaitīt finansējumu pēc rēķina 

saņemšanas.  

3. Boksa klubam “Pērkons” iesniegt pārskatu par boksa sacensību organizēšanu līdz 

20.12.2019. 

 

15.# 

Par atbalstu fonda “Sibīrijas bērni” organizētajiem pasākumiem 

D. Kalniņa 

 

24.10.2018. saņemts iesniegums no fonda “Sibīrijas bērni” ar lūgumu atbalstīt fonda 

projektus: konferenci, koncertu “Aizvestajiem” par godu 1941. gadā izsūtīto piemiņai, bērnu 

zīmējumu – sacerējumu konkursu organizēšanai, filmas “Tālie Austrumi, Zeja, Sivaki un 

Vladivostoka” motāžai, ekspedīcijai uz Tomskas apgabalu organizēšanai un operatoru ceļa 

izdevumu segšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un ņemot vērā 24.01.2019. 

Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienoto komiteju sēžu deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska,  

“Atturas” nav,  

“Pretī” nav,  

 

Dome nolemj:  

1. Piešķirt 50,00 eiro finansējumu fondam “Sibīrijas bērni” 2019. gadā plānoto pasākumu 

īstenošanai. 

2. Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai pārskaitīt finansējumu pēc rēķina 

saņemšanas.  

3. Fondam “Sibīrijas bērni” iesniegt pārskatu par finansējuma izlietojumu līdz 20.12.2019. 

 

 

16.# 

Par atbalstu biedrības “Ziedupīte” organizētajiem pasākumiem 

D. Kalniņa 

 

15.10.2018. Alsungas novada domē saņemts biedrības “Ziedupītes” valdes iesniegums 

ar lūgumu rast iespēju 2019. gadā nodrošināt ar transportu biedrības pasākumus, lai iepazītu 

citu pagastu un novadu pensionāru darbību, kultūras redzesoka paplašināšanai un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai un dalībai LPF rīkotajā pensionāru sanāksmē, kā arī pasākumu un 

nodarbību rīkošanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un Alsungas novada domes 2018. 

gada 19. jūlija noteikumiem “Kārtība, kādā Alsungas novada domē tiek organizēta autobusu 

izmantošana”, 
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atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars 

Sokolovskis, Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans, Juris Šteinbergs, Inga 

Bredovska,  

“Atturas” nav,  

“Pretī” nav,  

 

Dome nolemj:  

1. Piešķirt biedrībai “Ziedupīte” pasākumu un nodarbību rīkošanai 100,00 eiro. 

2. Rezervēt budžetā 441,00 eiro degvielas izdevumiem, nodrošinot ar transportu biedrības 

pasākumus, lai iepazītu citu pagastu un novadu pensionāru darbību, kultūras redzesoka 

paplašināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai un dalībai LPF rīkotajā pensionāru 

sanāksmē. 

3. Noteikt, ka biedrībai “Ziedupīte” jāaicina ikviens Alsungas novadā deklarēts seniors 

piedalīties ar Alsungas novada domes finansiālo atbalstu organizētos braucienos. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L.Migoviča 


