
 
 
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 

2018. gada 18. oktobris                                                                      Nr. 12 

 

Darba kārtībā: 

1. Par dzīvokļa “Liepu iela 8-2”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu. 

2. Par grozījumiem 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par 

nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā”. 

3. Par nekustamā īpašuma  ar kadastra numuru [..][..]zemes gabala atdalīšanu. 

4. Par Alsungas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu. 

5. Par atbalstu biedrības EKC “Suiti” projektam Nr. 2018-1-LV01-KA204-046979. 

6. Par Alsungas novada domes apbalvojumiem. 

7. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2018. 

gadam”. 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst. 16.15.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Inga Bredovska, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Zaiga Vanaga. 

Nav ieradušies deputāti:  Grigorijs Rozentāls, Māra Rozentāle, Ainars Macpans. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste 

Santa Kreičmane, Alsungas mūzikas skolas direktore Janeta Kristapsone, projektu vadītājs 

Ronalds Veiss, reģionālā laikraksta “Kurzemnieks” žurnāliste Jolanta Hercenberga. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  
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1.# 

Par dzīvokļa “Liepu iela 8-2”, Alsunga, Alsungas novads atsavināšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Alsungas novada domē ir iesniegts iesniegums-ierosinājums no [..], personas kods [..], 

dzīvo [..], Alsunga, Alsungas novads, ka vēlās iegādāties dzīvokli “Liepu iela 18-2”,Alsunga,  

Alsungas novadā. 

Saskaņā ar likuma “Publiskās personas mantas atsavināšanas likums” 4. panta (4) daļas 5. 

punktu, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai 

dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. Savukārt 45. pants nosaka, ka: 

“(3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem. 

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, 

kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

(5) Ja īrnieks vai viņa ģimenes locekļi mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas 

nepaziņo par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, izīrētu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu 

atsavina šajā likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka: 

1) viendzīvokļa māju, kas visa atrodas uz citas personas īpašumā esoša zemesgabala, 

vispirms piedāvā pirkt šīs zemes īpašniekam (īpašniekiem); 

2) dzīvokļa īpašumu vispirms piedāvā pirkt pārējiem dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašniekiem, ja dzīvokļu īpašnieku kopība Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ir 

pieņēmusi lēmumu par dzīvokļu īpašnieku pirmpirkuma tiesību nodibināšanu un zemesgrāmatā 

izdarīta atzīme par pirmpirkuma tiesību pastāvēšanu.” 

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

apvienotā komitejas 11.10.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, , Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Ierakstīt Zemesgrāmatā kā atsevišķu dzīvokļa īpašumu “Liepu iela 18-2”, Alsunga, 

Alsungas novads . Dzīvokļa domājamā daļa 419/940. 

2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu “Liepu iela 18-2” ,Alsunga, Alsungas novads, 

domājamā daļa 419/940. 

3. Veikt dzīvokļa “Liepu iela 18-2”, Alsunga, Alsungas novads novērtēšanu. 

4. Piedāvāt pirmpirkuma tiesības īrniekam vai viņu ģimenes locekļiem. 

 

  



 

2.# 

Par grozījumiem 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par 

nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā”  

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.¹ punktu, 

un, lai īstenotu saistošo noteikumu pieņemšanas mērķi – izveidot saistošos noteikumus, kas 

iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir prognozējami ilgākā periodā, nevis katru gadu jāgatavojas 

izmaiņām, nepieciešams precizējums tekstā, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 15. Punktu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta 

un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.10.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, , Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Svītrot 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Alsungas novadā” 3. punktā skaitļus un tekstu “2018. gadā”, izsakot 3. 

punktu šādā redakcijā: 

“Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas 

netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā 

īpašuma nodokli neapliek.” 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi 2017. gada 21. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā”. 

  



 

 

                                                                                                                    
  

ALSUNGAS NOVADA 
 DOME 

                                                        
Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

 

APSTIPRINĀTI 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 18. oktobra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 12#2 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2018. gada 18. oktobrī                                                                                                    Nr. 7 

 

Grozījumi 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Alsungas novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

43. panta trešo daļu 

 

Svītrot 2017. gada 21. septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma 

nodokli Alsungas novadā” 3. punktā skaitļus un tekstu “2018. gadā”, izsakot 3. punktu šādā 

redakcijā: 

“Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus un kas netiek 

izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot garāžas), ar nekustamā īpašuma nodokli 

neapliek.” 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 
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Saistošo noteikumu 

Grozījumi 2017. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 10/2017 “Par nekustamā 

īpašuma nodokli Alsungas novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma apmēra prognozēšanu 

ilgtermiņā iedzīvotājiem un uzņēmējiem, nepieciešams svītrot 3. 

punktā norādi uz konkrētu gadu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Svītrota norāde uz 2018. gadu noteikumu 3. punktā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sociāli 

ekonomisko stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējiem stabilitāte nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā. 

Nebūs jāgaida līdz 1. novembrim, lai zinātu, vai pašvaldība 

piemēros tādus pašus nosacījumus, kā iepriekšējā gadā vai arī 

mainīs tos. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

 

 
  



 

3.# 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..][..]zemes gabala atdalīšanu 

D. Kalniņa, S. Kreičmane 

Par zemes vienības atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 15.10.2018 tika 

saņemts iesniegums no [..], personas kods [..], dzīvo [..], Alsungas novads, ar lūgumu atdalīt no 

nekustamā īpašuma ar kadastra numuru [..][..]zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu [..]-2.40 ha  

un  piešķirt atdalītajam zemes gabalam jaunu nosaukumu.  

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

iesniedzējs ir lūdzis atdalīt Nekustamo īpašumu valsts kadastra sistēmā reģistrētu atsevišķu 

zemes vienību. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka par 

atsevišķu nekustamā īpašuma objektu var noteikt zemes vienību. Pamatojoties uz Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 16.panta pirmo daļu, MK 08.12.2015 noteikumu Nr. 698  

„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu,   

 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]), atdalot no īpašuma zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu [..]2.40 ha. 

2. Noteikt atdalītajām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

mežasaimniecība (NĪLM kods 0201).  

3. Piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu [..], Alsungas novads. 

 

 

4.# 

Par Alsungas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu 

D. Kalniņa, J. Kristapsone 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta (1) daļu, Profesionālās izglītības likuma 15. panta 

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

apvienotā komitejas 11.10.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt Alsungas Mūzikas skolas nolikumu.  



 

 
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 

NOLIKUMS 

Alsungas novadā 

APSTIPRINĀTS 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 18. oktobra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 12#4 

     

Alsungas Mūzikas skolas nolikums 
 

     Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.pantu, 

      Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu 

     un 17.pantu;  

     likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas  

     8.punktu. 

 

I. Vispārīgie jautājumi. 

 

1. Alsungas Mūzikas skola (turpmāk – Iestāde) ir Alsungas novada domes (turpmāk – 

Dibinātājs) dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde mūzikas un mākslas izglītības 

programmu īstenošanai. 

2. Iestādei ir atvasinātas publiskas personas statuss. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir 

Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Iestādes 

Dibinātāja izdotie normatīvie akti un šis nolikums. 

3. Iestādei var būt sava simbolika (karogs, veidlapas, logo) un zīmogs, ko tā izmanto 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

4. Norēķiniem par Izglītības iestādi atvērts Domes konts Valsts kasē norēķiniem par Alsungas 

Mūzikas skolu. 

5. Iestādes juridiskā adrese: Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

6. Dibinātāja juridiskā adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306. 

7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas: 

7.1. Skolas iela 11, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306; 

7.2. Skola, Ēdole, Ēdoles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3310. 

 

II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi.  

 

8. Iestādes darbības mērķi: 

8.1. nodrošināt sistematizētu zināšanu un prasmju apguvi, veicinot vērtīborientācijas 

veidošanos mūzikā un mākslā,  līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, 

kas dod iespēju sagatavoties profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā virzienā; 
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8.2. veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās 

ievirzes mūzikā un mākslā  izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu. 

9. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, kultūras un audzinoša darbība. 

10. Iestādes uzdevumi ir: 

10.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās 

ievirzes mūzikas un māksla izglītības programmas, nodrošinot iespēju iegūt profesionālās 

ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā; 

10.2. sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, radot atbilstošus 

priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei; 

 10.3. veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu 

profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmas noteikto mērķu 

sasniegšanu; 

10.4. sekmēt pozitīvas, sociāli aktīvas un atbildīgas attieksmes veidošanos izglītojamajam 

pašam pret sevi, sabiedrību, apkārtējo vidi un Latvijas valsti; 

10.5. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu, materiālos un personāla 

resursus; 

10.6. sadarboties ar izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – 

vecākiem), lai nodrošinātu izglītības programmu apguvi; 

10.7. nodrošināt iespējas izglītojamo personības veidošanai, interešu, spēju un talantu 

izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizācijai, 

sekmējot izglītojamo spēju un talantu attīstību, pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un 

zinātkāres attīstību; 

10.8. veikt izglītojoši pedagoģisko  darbu ar izglītojamajiem, nodrošinot viņu meistarības 

pilnveidošanu. 

 

III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

 

11. Iestāde īsteno normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētas un akreditētas profesionālās  

ievirzes mūzikas un mākslas  izglītības programmas: 

11.1. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Klavierspēle” kods 10V 212 011; 

11.2. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Akordeona spēle” kods 10V 212 011; 

11.3. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Ģitāras spēle” kods 10V 212 021; 

11.4. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Klavierspēle” kods 20V 212 011; 

11.5. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Akordeona spēle” kods 20V 212 011; 

11.6. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Ģitāras spēle” kods 20V 212 021; 

11.7. Profesionālās ievirzes izglītības programma “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 

211 001. 

 

12. Iestāde var īstenot valsts un darba devēju, kā arī personības izaugsmes interesēm atbilstošas 

pieaugušo neformālās izglītības programmas un personas individuālajām izglītības vajadzībām 

un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, kas saskaņotas ar Dibinātāju. 

 

IV. Izglītības procesa organizācija. 

 

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, un Iestādes iekšējie normatīvie akti. 

14. Izglītības process Iestādē ietver izglītības programmu īstenošanu, izglītojamo audzināšanu un 

metodisko darbu. 



 

15. Izglītojamo uzņemšana Iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Iestādes notiek 

saskaņā ar Iestādes iekšējiem noteikumiem, kas saskaņoti ar Dibinātāju, ievērojot Profesionālās 

izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

16. Minimālo izglītojamo skaitu izglītības programmu uzsākšanai nosaka Dibinātājs. 

17. Iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus izglītojamo uzņemšanai: 

17.1. mākslas izglītības programmā pārbauda izglītojamā atbilstību izglītības 

programmas uzsākšanai: māksliniecisko uztveri- ritma, krāsu un proporciju izjūtu; 

17.2. mūzikas izglītības programmās pārbauda izglītojamā atbilstību izglītības 

programmas uzsākšanai: muzikālās dotības – muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo 

atmiņu. 

18. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās 

mācības, kā arī radošo darbību. 

19. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda vai nodarbība, tās ilgums ir 40 

minūtes. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, izglītojamo 

patstāvīgajā darbā un ārpusstundu pasākumos. 

20. Profesionālās ievirzes izglītības ieguves ilgumu un izglītības saturu nosaka attiecīgā 

izglītības programma. Mācību slodzes ilgumu profesionālās ievirzes izglītības programmā 

nosaka Profesionālās izglītības likums. 

21. Iestāde nosaka vienotu izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot Profesionālās 

izglītības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Izglītojamo sasniegumi – 

zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas vērtējuma skalā: „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”, vai ar 

atzīmi 10 ballu vērtējuma skalā. 

22. Iestādes struktūru un mācību materiāltehnisko bāzi izveido, ievērojot izglītības programmu 

saturu un īstenošanas specifiku. 

23. Pēc profesionālās ievirzes izglītības programmas apguves, izglītojamie saņem valsts atzītu 

profesionālās ievirzes izglītību apliecinošu dokumentu (profesionālās ievirzes izglītības 

apliecību) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

 

 

V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

 

24. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

25. Par direktoru ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un kvalifikācija atbilst normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām. 

26. Direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Profesionālās izglītības 

likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā un citos 

likumos un normatīvajos aktos. Direktors ir tieši pakļauts Alsungas novada domes 

izpilddirektoram. 

27. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta Izglītības likumā, 

Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu 

apstrādes likumā un citos likumos un normatīvajos aktos, un to  precizē darba līgums un amata 

apraksts. 

28. Iestādes darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes darbinieku tiesības, pienākumus un 

atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

 

VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi 

 



 

29. Izglītojamo tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā un citos likumos un normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos 

aktos. 

 

VII. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

 

30. Iestādes padome ir iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas izglītojamo vecāku deleģēti 

pārstāvji un iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji. Iestādes padome sniedz 

priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai, izglītības kvalitātes uzlabošanai, lemj par mācību 

procesā izmantotajām metodēm un izskata citus jautājumus, kas noteikti Iestādes padomes darba 

reglamentējošajos normatīvajos aktos.  

31. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes 

padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome. 

Direktoram ir pienākums nodrošināt Iestādes padomes izveidošanu un darbību. 

32. Pedagoģiskā padome risina ar Iestādes mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. 

Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes reglaments. Pedagoģisko padomi vada direktors. 

Tās sastāvā ir visi Iestādē strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī un sēdes 

protokolē. 

33. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes 

darba organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, Iestādes padome ir tiesīga veidot izglītojamo 

pašpārvaldi. Izglītojamo pašpārvaldes darbību atbalsta direktors un pedagogi. 

34. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo 

pašpārvaldes reglamentējošs normatīvais akts, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod izglītojamo 

pašpārvalde. 

35. Izglītības iestādes padomei, pedagoģiskajai padomei un izglītojamo pašpārvaldei ir 

konsultatīvs raksturs. 

 

VIII. Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība  

 

37. Iestāde, saskaņā ar Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā 

noteikto, patstāvīgi izstrādā un izdod iestādes iekšējos normatīvos aktus : 

37.1. Izglītības iestādes padomes reglaments - pieņem izglītības iestādes padome;  

37.2. Pedagoģiskās padomes reglaments - pieņem Pedagoģiskā padome; 

37.3. Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas noteikumi profesionālās ievirzes izglītības 

programmās - pieņem Pedagoģiskā padome, apstiprina dibinātājs; 

37.4. Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamiem- pieņem Pedagoģiskā padome; 

37.5. Iekšējās kārtības noteikumui par izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas 

kritērijiem un kārtību izglītojamo pārcelšanai nākošajā  klasē profesionālās ievirzes 

izglītības programmās - pieņem Pedagoģiskā padome; 

37.6. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas Komisijas nolikums- 

pieņem Pedagoģiskā padome; 

37.7. citus izglītības iestādes iekšējo darbību regulējošos dokumentus.  

38. Visus izglītības iestādes iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina izglītības 

iestādes direktors. 

 

IX. Iestādes finanšu, saimnieciskā un cita darbība 

 

39. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā, 

Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto. 



 

40. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, direktors, saskaņojot ar Dibinātāju, ir tiesīgs slēgt 

ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu 

un citiem pakalpojumiem, atbilstoši apstiprinātajam budžetam, ja tas netraucē izglītības 

programmu īstenošanai. 

41. Iestādes saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikta iestādes telpu apsaimniekošana.  

42. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību, Iestāde veic dokumentu un 

arhīvu pārvaldību. 

43. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā: 

 43.1. sagatavo valsts statistikas pārskatu un pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizē 

informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai Valsts 

izglītības informācijas sistēmas uzturēšanas un aktualizēšanas kārtībai; 

 43.2. informē kompetentu institūciju par akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumos 

norādīto ieteikumu ieviešanu; 

 43.3. nodrošina piekļuvi bibliotekārajiem, informācijas un karjeras attīstības atbalsta 

pakalpojumiem; 

 43.4. nodrošina pirmās palīdzības pieejamību iestādē; 

 43.5. veic nepieciešamās darbības fizisko personu pamattiesību aizsardzībai, tostarp veic 

fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu; 

 43.6. sadarbībā ar dibinātāju, nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos 

pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp attiecībā uz higiēnas 

noteikumu ievērošanu un civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba 

aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

44. Iestāde, atbilstoši savas darbības un izglītības programmu īstenošanas mērķiem un 

uzdevumiem, ir tiesīga sadarboties ar citām izglītības iestādēm un organizācijām, tostarp 

organizējot izglītojamo un pedagogu profesionālās pieredzes apmaiņas braucienus un uzaicināt 

citu izglītības iestāžu pedagogus / speciālistus atsevišķu nodarbību vadīšanai atbilstoši dibinātāja 

apstiprinātajai ikgadējai budžeta tāmei. 

 

X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība 

 

45. Iestādes finansēšanas avoti ir: 

45.1. Valsts budžeta mērķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu “Par valsts budžetu”, 

45.2. Alsungas novada domes budžets. 

Valsts un pašvaldība piedalās iestādes finansēšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iestādes 

finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un citi 

normatīvie akt, kā arī domes Saistošie noteikumi. 

46. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

46.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

46.2. sniedzot maksas pakalpojumus iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā 

46.3. no citiem ieņēmumiem. 

47. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Domes kontā Valsts kasē norēķiniem par Alsungas 

Mūzikas skolu un izmantojami atbilstoši budžeta tāmē apstiprinātajam tikai: 

47.1. iestādes attīstībai; 

47.2. mācību līdzekļu iegādei; 

47.3. iestādes aprīkojuma iegādei; 

47.4. pedagogu materiālai stimulēšanai atbilstoši dibinātāja apstiprinātajiem materiālās 

stimulēšanas noteikumiem. 

48. Papildu finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka direktors, saskaņojot ar Dibinātāju. 

 



 

XI. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

 

49. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

XII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

 

50. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, izstrādā iestādes nolikumu. Iestādes nolikumu 

apstiprina Dibinātājs. 

51. Grozījumus iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes dibinātāja iniciatīvas vai direktora 

priekšlikuma.  

52. Grozījumus nolikumā izstrādā iestāde, un tos apstiprina Dibinātājs. 

 

XIII. Citi noteikumi 

 

53. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu dibinātājam- Alsungas novada domei 

54. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Alsungas novada domes 2002. gada17. jūnijā 

apstiprinātais Alsungas Mūzikas skolas nolikums. 

 

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

 

  



 

5.# 

Par atbalstu biedrības EKC “Suiti” projektam Nr. 2018-1-LV01-KA204-046979 

D. Kalniņa, M. Rozentāle 

10.10.2018. sanemts iesniegums no biedrības EKC “Suiti” ar lūgumu atbalstīt biedrības 

īstenoto Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu 

“The network of UNESCO recognised values” (“UNESCO atzīto vērtību tīkls”).  

No 2018.gada 13.līdz 16.novembrim Latvijā norisināsies pirmais projekta pasākums – 

partneru organizāciju mācību pasākums, kura laikā projekta partneri tiks iepazīstināti ar Latvijas 

pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un viesosies arī suitos – Alsungā, Jūrkalnē 

un Gudeniekos. Ceturtdien, 15.novembrī, plānots iepazīstināt projekta dalībniekus tieši ar 

Alsungas novadu. Biedrība lūdz pašvaldību atbalstīt pasākumu, nodrošinot bezmaksas 

pašvaldības objektu apskati un gidu (angļu vai krievu valodā – valoda vēl tiek precizēta). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kurā kā viena 

no pašvaldības autonomajām funkcijām ir noteikta rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 

kultūras vērtību saglabāšanu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.10.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Atbalstīt biedrības EKC “Suiti” īstenoto Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas 

Erasmus+ Stratēģisko partnerību projektu “The network of UNESCO recognised values” (Nr. 

2018-1-LV01-KA204-046979), nodrošinot bez maksas pašvaldības objektu apskati un gidu. 

 

6.# 

Par Alsungas novada domes apbalvojumiem 

D. Kalniņa 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 2018. gada 17. maija nolikumu Nr. 1 “Nolikums 

par Alsungas novada domes apbalvojumiem”, gada balva tiek pasniegta šādās nominācijās: 

1. IZGLĪTĪBĀ - par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē; 

2. KULTŪRĀ - par aktīvu radošu darbību kultūras jomā, kultūras mantojuma saglabāšanu, par 

ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē; 

3. SPORTĀ – par ieguldījumu sporta attīstībā novadā, par izciliem sasniegumiem un novada 

vārda popularizēšanu valstī un pasaulē; 

4. TAUTSAIMNIECĪBĀ - par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, 

novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā, darba vietu radīšanā; 

5. VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ - par ieguldīto darbu novada 

iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē; 

6. SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ - par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda 

popularizēšanā valstī un pasaulē; 

7. MECENĀTISMĀ – par nesavtīgu ieguldījumu novada talantu atbalstīšanā; par ievērojamu 

finansiālu un cita veida atbalstu novada domes, iestāžu un nevalstisko organizāciju projektu un 

ideju īstenošanā; 



 

8. ĪPAŠA NOMINĀCIJA – par specifisku, citās nominācijās neietilpstošu darbību vai 

ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā. 

Savukārt apbalvojumu “Goda novadnieks” piešķir fiziskām personām par darbu un 

sevišķiem nopelniem Alsungas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, 

kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils 

darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. 

Izvirzīt apbalvojamo personu abiem apbalvojumiem var Domes deputāti, Domes komitejas, 

Alsungas novadā reģistrētas juridiskās personas vai juridisku personu struktūrvienības, valsts un 

pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas gada balvai un ne 

mazāk kā 7 personas Goda novadnieka apbalvojumam). 

Pamatojoties uz Alsungas novada domes 2018. gada 17. maija nolikumu Nr. 1 “Nolikums 

par Alsungas novada domes apbalvojumiem”, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotā komitejas 11.10.2018. sēdes deputātu atzinumu 

un Apbalvojumu piešķiršanas padomes lēmumu 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Piešķirt Alsungas novada domes Gada balvu, pasniedzot apliecinājuma rakstu un 50,00 eiro 

naudas balvu: 

1.1. IZGLĪTĪBĀ  Nataļjai Štefaņukai; 

1.2. KULTŪRĀ Dacei Nastevičai; 

1.3. SPORTĀ Aleksandram Štefaņukam; 

1.4. TAUTSAIMNIECĪBĀ SIA “VENTA FM”; 

1.5. VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ Aksanai Kapecai; 

1.6. SABIEDRISKAJĀ DARBĪBĀ Gatim Mārtiņam Bezdelīgai; 

1.7. MECENĀTISMĀ Ausmai Čačai; 

1.8. ĪPAŠA NOMINĀCIJA Maretai Petrovičai. 

2. Piešķirt apbalvojumu “Goda novadnieks” Dzintrai Kaminskai, pasniedzot goda zīmi, 

apliecinājuma rakstu un naudas balvu 217,03 eiro apmērā, ieskaitot iedzīvotāju ienākuma 

nodokli, ko pašvaldība ietur un iemaksā valsts budžetā.   

 

7.# 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Alsungas novada domes budžetu 2018. 

gadam” 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu un 

17.pantu, Finanšu saimnieciskās darbības un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu 

apvienotā komitejas 11.10.2018. sēdes deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, Ilze Bloka 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 



 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi Alsungas novada domes 

2018.gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Alsungas novada domes 

budžetu 2018.gadam“. 
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APSTIPRINĀTI 

 ar Alsungas novada domes  

2018. gada 18. oktobra sēdes 

ptotokollēmumu Nr. 12#7 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

2018. gada 18. oktobrī                                                                                                    Nr. 8 

 

Grozījumi 2018. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada 

domes budžetu 2018.gadam” 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības 2018. 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 ar grozījumiem 2018. gadam šādā 

apmērā (1.pielikums): 

2.1. kārtējā gada ieņēmumi -  1673346 euro,  

2.2. kārtējā gada izdevumi -   1903899 euro, 

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 253594 euro. 

3. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos 

līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā (2.pielikums): 

3.1. kārtējā gada ieņēmumi -  80039 euro, 

3.2. kārtējā gada izdevumi -   74043 euro, 

3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu - 29721 euro. 

4. Apstiprināt Alsungas novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetu ar grozījumiem 

2018.gadam šādāapmērā: (3.pielikums) 

4.1. kārtējā gada ieņēmumi –  416 euro, 

4.2. kārtējā gada izdevumi   -1080 euro,       

4.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 715 euro. 

5. Par grozījumiem Alsungas novada pašvaldības 2018. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un 

finansēšanas apmērā lemj Alsungas novada dome. 

6. Alsungas novada pašvaldība 2018. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas 

atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un 

budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem. 

7. 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 priekšsēdētāja       D. Kalniņa 

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


 

 

Pielikums Nr. 1  

Alsungas novada domes 2018. gada 18. 

oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi 2018. gada 18. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Alsungas novada domes budžetu 

2018.gadam” 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2018.GADA  IEŅĒMUMU  UN  IZDEVUMU  TĀME   Nr. II 

 
Budžeta veids   Pamatbudžets 

 
 

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 673 346 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 795 498 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 688 606 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
688 606 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 688 606 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 688 606 

1.1.1.1. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

atlikums 

5 082 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
683 524 

1.4 Īpašuma nodokļi 106 892 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 106 892 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 106 892 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 94 346 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
82 346 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
12 000 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 12 546 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
6 898 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

iepriekšējo gadu parādi 
2 495 

4.1.3.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 
3 153 

4.1.3.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem 

parādi par iepriekšējiem gadiem 
0 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 9 265 

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 0 



 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 236 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 739 

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 

126 

9.4.6.0. Nodevas par speciālu licenču izsniegšanu  22 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
241 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  497 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
160 

9.5.1.2. 
Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura 

pasākumu sarīkošanu publiskās vietās 
0 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 277 

9.5.2.1. 
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu 
60 

9.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 0 

9.9.0.0. Pārējās nodevas 0 

9.9.1.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā 0 

9.9.2.0. Pārējās nodevas, kas iemaksātas pašvaldību budžetā 0 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 2 152 

10.1.0.0. Naudas sodi 2 152 

10.1.3.0. Naudas sodi par kaitējumu videi 0 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 2 152 

10.1.9.0. Pārējie naudas sodi 0 

10.3.0.0. 
Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem 
0 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 634 

12.240 Maksa par zvejas tiesību izmantošanu 249 

12.3.9.9 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 385 

13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
5 243 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 2 398 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 1 000 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 1 000 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
1 845 

13.5.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma 

iznomāšanas 
0 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 215 238 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 
182 237 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 613 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 613 



 

21.3.6.0. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības 0 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
180 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
180 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 16 876 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 11 278 

21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 2 387 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 2 875 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 336 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
159 568 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 5 400 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 75 131 

21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 77 600 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 437 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi 

par iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 

33 001 

21.4.2.0. 
Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie 

ieņēmumi 
30 939 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
30 939 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 062 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 2 062 

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 653 345 

17.0.0.0. 
No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko 

personu un budžeta nefinansēto iestāžu transferti 
1 750 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 603 595 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 603 595 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
305 614 

18.6.3.0. 

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem 

(pasākumiem) 

22 299 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
260 794 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
14 888 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 48 000 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
0 



 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 48 000 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

7.0 Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

21.7.0.0. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 903 899 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 903 899 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 410 817 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 48 824 

04.000 Ekonomiskā darbība 35 557 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 347 848 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 285 185 

09.000 Izglītība 684 125 

10.000 Sociālā aizsardzība 91 543 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 903 899 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 695 939 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 550 253 

1000 Atlīdzība 998 236 

1100 Atalgojums 803 059 

1110 Mēnešalga 760 611 

1111 Deputātu mēnešalga 5 933 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 754 678 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 37 393 

1141 Piemaksa par nakts darbu 1 175 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
3 940 

1146 
Piemaksa par personisko darba ieguldījumu 

un darba kvalitāti 
2 901 

1147 Piemaksa par papildu darbu 29 377 

1148 Prēmijas un naudas balvas 0 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
5 055 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
195 177 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
186 645 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
8 532 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

8 532 

2000 Preces un pakalpojumi 551 817 



 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
6 017 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
3 164 

2111 Dienas nauda 927 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
2 237 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
2 853 

2121 Dienas nauda 1 293 

2122 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 560 

2200 Pakalpojumi 362 271 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 9 349 

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 9 349 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 113 090 

2221 Izdevumi par siltumenerģiju, tai skaitā apkuri 50 598 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 6 118 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 43 140 

2224 

Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām 

un atkritumu utilizāciju 

13 234 

2229 
Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem 
0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
51 236 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
2 228 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
5 445 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 9 123 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
2 430 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
5 645 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 850 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 25 515 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
82 657 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 33 878 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 18 500 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
13 742 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 8 187 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 0 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 3 120 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
5 230 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 9 199 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 2 542 



 

2252 Informācijas sistēmas licenču nomas izdevumi 6 657 

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 7 504 

2261 Ēku, telpu īre un noma 3 728 

2262 Transportlīdzekļu noma 0 

2263 Zemes noma 0 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 3 776 

2269 Pārējā noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 88 936 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 200 

2273 
Maksa par zinātniskās pētniecības darbu 

izpildi 
0 

2274 
Ar brīvprātīgā darba veikšanu saistītie 

izdevumi 
0 

2275 
Pašvaldību līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem 
0 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
4 440 

2277 

Izdevumi normatīvajos aktos noteikto fiziskās 

sagatavotības pārbaužu, sacensību un citu sporta pasākumu 

īstenošanai 

1 705 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
82 591 

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 
167 681 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
28 996 

2311 Biroja preces 10 352 

2312 Inventārs 18 644 

2313 Spectērpi 0 

2314 
Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 

darbības nodrošināšanai un sabiedrisko attiecību īstenošanai 
0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 71 576 

2321 Kurināmais 27 756 

2322 Degviela 42 675 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 145 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 

dzīvnieki un to uzturēšana 

520 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 520 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
23 800 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
39 573 



 

2363 Ēdināšanas izdevumi 39 573 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 3 216 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 2 001 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
13 847 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 13 847 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
11 720 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
2 127 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 0 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 200 

4000 Procentu izdevumi 200 

4300 Pārējie procentu maksājumi 200 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
200 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
200 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 89 858 

3000 Subsīdijas un dotācijas 0 

6000 Sociālie pabalsti 89 858 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
5 216 

6241 Bezdarbnieka pabalsts 0 

6242 Bezdarbnieka stipendija 5 216 

6250 
Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem 

naudā 
18 182 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 1 062 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 100 

6254 
Pašvaldību vienreizējie pabalsti naudā 

ārkārtas situācijā 
0 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
9 563 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 7 457 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
600 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 3 500 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
62 360 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
20 056 

6419 

Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem 

noteikumiem 

20 056 



 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas 

balvas, izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
42 304 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 1 927 

6422 Naudas balvas 3 417 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 36 960 

6500 

Kompensācijas, kuras izmaksā personām, 

pamatojoties uz Latvijas tiesu, Eiropas Savienības Tiesas, 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem 

0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
55 828 

1.4. 
Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā un 

starptautiskā sadarbība 
0 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 55 828 

7100 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 0 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 54 528 

7210 Pašvaldības budžeta transferti citām pašvaldībām 50 928 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
3 600 

7221 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
3 600 

7222 
Pašvaldības speciālā budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības pamatbudžetu 
0 

7240 Transferti publiski atvasinātām personām,transfertu atmaksa 1 300 

2.0. Kapitālie izdevumi 207 960 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 207 960 

5000 Pamatkapitāla veidošana 207 960 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 5 030 

5110 Attīstības pasākumi un programmas 0 

5120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības 
5 030 

5121 Datorprogrammas 4 030 

5129 
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču 

zīmes un tamlīdzīgas tiesības 
1 000 

5200 Pamatlīdzekļi 202 930 

5210 Zeme, ēkas un būves 75 064 

5211 Dzīvojamās ēkas 4 000 

5212 Nedzīvojamās ēkas 40 949 

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 28 460 

5219 Pārējais nekustamais īpašums 1 655 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 



 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 57 949 

5231 Transportlīdzekļi 2 100 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 36 203 

5233 Bibliotēku krājumi 4 751 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 5 571 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 9 324 

5240 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 

būvniecība 
68 917 

5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 

5260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi 1 000 

5270 
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos 

pamatlīdzekļos 
0 

2.2. Kapitālo izdevumu transferti 0 

9000 Kapitālo izdevumu transferti 0 

  Naudas līdzekļi   

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 56 

  Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 0 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 253 538 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada beigās 22 287 

  Aizņēmumi 40 717 

  Aizņēmumu atnaksa -41 471 

  
  

Sagatavoja Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema 
 

 

  



 

Pielikums Nr. 2  

Alsungas novada domes 2018. gada 18. 

oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi 2018. gada 18. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Alsungas novada domes budžetu 

2018.gadam” 

 

Alsungas novada dome 

LV90000036596 

2018.GADA IEŅĒMUMU UN  IZDEVUMU  TĀME  Nr. II 

  

Budžeta 

veids   
Speciālais budžets 

  

EURO 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 80 039 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 8 000 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
8 000 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
8 000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 8 000 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu 

ieguvi un vides piesārņošanu 
8 000 

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 72 039 

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 3 600 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
3 600 

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 74 043 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 74 043 

04.000 Ekonomiskā darbība 65 551 

05.000 Vides aizsardzība 8 492 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 74 043 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 71 043 

1.1. Kārtējie izdevumi 67 443 

1000 Atlīdzība 14 495 

1100 Atalgojums 12 200 

1110 Mēnešalga 12 000 

1111 Deputātu mēnešalga 0 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 12 000 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 0 

1147 Piemaksas par papildus pienākumu veikšanu 0 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
200 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
2 295 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
2 095 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
200 

1221 

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

200 

2000 Preces un pakalpojumi 52 948 

2100 
Mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 36 998 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 13 000 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 13 000 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
132 

2235 
Izdevumi par saņemtajiem apmācību 

pakalpojumiem 
12 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 20 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 100 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
20 384 



 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 0 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 5 580 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
1 000 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 0 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 9 500 

2247 Apdrošināšanas maksājumi 14 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
4 290 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 500 

2261 Ēku, telpu īre un noma 500 

2270 Citi pakalpojumi 2 682 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
2 682 

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 

13 850 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
1 000 

2311 Biroja preces 0 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 9 150 

2321 Kurināmais   

2322 Degviela 9 000 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 150 

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 
2 100 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2 100 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
0 

2515 
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi 
2 000 



 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi 

un nodevas 
100 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 0 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 3 600 

4000 Procentu izdevumi 3 600 

4100 
Procentu maksājumi ārvalstu un 

starptautiskajām finanšu institūcijām 
0 

4200 Procentu maksājumi iekšzemes kredītiestādēm 0 

4300 Pārējie procentu maksājumi 3 600 

4310 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei 
3 600 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
3 600 

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 3 000 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 3 000 

5000 Pamatkapitāla veidošana 3 000 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 0 

5200 Pamatlīdzekļi 3 000 

5210 Zeme, ēkas un būves 0 

5213 Transporta būves 0 

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 0 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 3 000 

5231 Transportlīdzekļi   

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 3 000 

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   

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās   

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā)   



 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 29 721 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 16 337 

  Termiņnoguldījumi (bilances aktīvā) 0 

  Aizņēmumu atmaksa -19 380 

  Aizņēmumi 0 

 
  Sagatavoja Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema 

 
 

  



 

Pielikums Nr. 3 

Alsungas novada domes 2018. gada 18. 

oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi 2018. gada 18. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par 

Alsungas novada domes budžetu 

2018.gadam” 

 

Alsungas novada dome  

LV90000036596 
 

2018.GADA  IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME  Nr. II 

  

Budžeta veids   Ziedojumi un dāvinājumi 

 
 EUR 

Klasifikācijas 

kods  
Rādītāju nosaukums Gada plāns 

1 2 3 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 416 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 416 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 416 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 

juridiskajām personām 
216 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 216 

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 1 110 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 110 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 0 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 0 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 110 

09.000 Izglītība 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 



 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 110 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 110 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 110 

1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 1 110 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, 

darba braucieni 
0 

2200 Pakalpojumi 30 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar 

iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
30 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 30 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 
0 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 0 

2270 Citi pakalpojumi 0 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
0 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 080 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 

2330 Materiāli un izejvielas palīgražošanai 0 

2340 

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 

laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 

0 

2350 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
0 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē 

esošo personu uzturēšana 
1 080 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2380 Specifiskie materiāli un inventārs 0 

2390 Pārējās preces 0 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 0 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi 
0 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 

0 

1.2. Procentu izdevumi 0 

4000 Procentu izdevumi 0 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 0 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
0 

2.0. Kapitālie izdevumi 0 



 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 0 

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 715 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 21 

   

   
Sagatavoja Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema 

 
 

 



 

34 
 

Paskaidrojuma raksts 

2018. gada 18. oktobrī saistošajiem noteikumiem Nr. 8 

“Grozījumi 2018. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Alsungas novada 

domes budžetu 2018.gadam”” 

 

 

 

PAMATBUDŽETS 

Budžeta ieņēmumi: 

 EUR 1673346, palielinājums  kopā   Euro  29499 . 

Palielinājumu galvenokārt veido: 

1. Mērķotācijas vidusskolas pedagogu un interešu pulciņu vadītājiem Euro  56090 

2. Mērķdotācijas Mūzikas skolas pedagogu atlīdzībai                           Euro  22762 

3. Mērķdotācijas pirmsskolas izglītības iestādes 5-6 gadīgo audzēkņu 

pedagogu atlīdzībai                                                                            Euro    9588 

4. Ieņēmumi Senioruun bērnu atpūtas parka projektam                        Euro   18899 

 

      Samazinājumu galvenokārt veido: 

1.  Ieņēmumi  kultūras mantojuma stratēģijai (2018.gada realizācijai)      Euro   283202 

2. Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksājumu pārkāpumiem       Euro     8000 

3. Dotācijas izglītības projektiem                                                                Euro     5443 

 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2018.gada 1.janvāri  EUR 253594.  

 

Budžeta izdevumi: 

Euro  1903899, kopā izdevumu samazinājums  Euro 157903. 

Izdevumu palielinājumu galvenokārt veido: 

1. Amatalga vidusskolas pedagogu un interešu pulciņu vadītājiem    Euro  44081 

2. Amatalga Mūzikas skolas pedagogoem                                           Euro  18277 

3. Amatalga pirmssolas izglītības 5-6 gadīgo audzēkņu prdagogiem  Euro    7454 

4. DDSN nodokļu maksājumi pedagogiem                                          Euro  10543 

5. Saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde                                                  Euro  31084 

6. Pamatlīdzekļu izveide un nepabeigtā celtiecība                               Euro   68917 

 

Gada sākumā plānoto izdevumu samazinājumu galvenokārt veido precizētie izdevumu 

kultūras mantojuma stratēģijas projektam. 

 

SPECIĀLAIS BUDŽETS. 

Budžeta ieņēmumi Euro   80039, palielinājums kopā Euro 19. 
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Palielinājumu veido   

Ieņēmumi no Dabas resursu nodokļa         Euro  6000 

 

Samazinājumu veido  

         Nesaņemtie ieņēmumi nerealizētajam autoceļu projektam       Euro  5981 

 

Budžeta izdevumi: 

Euro  74043, kopā izdevumu samazinājums  Euro 5553. 

Samazinājumu veido gada sākumā plānotie izdevumi autoceļu projektam, kas tiks realizēts 

2019.gadā. 

      

Domes priekšsēdētāja        D. Kalniņa 

 

Sagatavoja Finanšu nodaļas vadītāja A. Mundiciema 
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Domes priekšsēdētāja _______________________________________D.Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre_________________________________________L.Migoviča 

 

 

 


