
 

 

 
 

 ALSUNGAS NOVADA                                       
DOMES 

                                                                                                                                              
SĒDE 

                                                                                                                            
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 

                                                                        
                                                                                Ārkārtas sēdes protokols 

Alsungas  novadā 
 

2017.gada 08.jūnijā                                                                                                                       Nr. 10                                                                                                                           
 

Darba kārtībā: 

1. Maksas pakalpojumi un to ieviešanas kārtība. 
2. Par papildus maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. 
3. Par dotāciju (finansējumu) biedrībai “3x3”. 

Novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis:  ārkārtas  novada domes sēde tiek sasaukta pamatojoties uz manu 
iniciatīvu. 

 
Novada domes sēdi sāk plkst. 8.30 un beidz plkst.9.30 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Goldbergs, A.Kaminskis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
Sēdē nav ieradušies deputāti: E.Zvejnieks, J.Gulbis, G.Rozentāls. 
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema.  
Sēdē piedalās  novada domes  pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vadītāja A.LIpsne. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 

 
 
 
1.# 
MAKSAS PAKALPOJUMI IEDZĪVOTĀJIEM UN TO IEVIEŠANAS KĀRTĪBA 
A. Sokolovskis,A.Mundiciema     
 

        Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijas “Vai Alsungas novada pašvaldības rīcība, nodrošinot maksas pakalpojumus 
iedzīvotājiem, ir ekonomiska un efektīva” ieteikumus un to ieviešanas grafiku (līdz 31.05.2017) ,     
        Alsungas novada dome Mājas lapā un informatīvajā izdevumā “Alsungas Ziņas” veica aptauju par Alsungas 
novada zemnieku saimniecību, individuālo komersantu  un uzņēmumu iespējām sniegt novada iedzīvotājiem 
pakalpojumus, ko patreiz sniedz pašvaldība, bet kas nav saistīti ar pašvaldības autonomo funkciju pildīšanu- par tiem 
pakalpojumu veidiem, kurus, iesniedzot Domei rakstiskus iesniegumus, prasījuši iedzīvotāji.    
   Informācija pakalpojumu sniedzējiem  rakstiski  bija jāiesniedz  Alsungas novada domes kancelejā vai 

sūtot uz e-pastu dome@alsunga.lv līdz 2017.gada 1. maijam. 



           Patreiz Alsungas novada domes sniegtie pakalpojumu veidi, par kuriem bija aptauja , piedāvājot tos sniegt 
individuālajiem komersantiem, uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām u.c.  ir: 

1. Zāles pļaušana privatizēto daudzdzīvokļu māju  pieguļošajās teritorijās un privātmāju teritorijās 
2. Malkas zāģēšana privātpersonām 
3. Asenizācijas izvešanas pakalpojumi privātpersonām 
4. Kravu pārvadājumi 

a)  Nopirktās grants  iekraušana un vešana no pašvaldības karjeriem uz privātpersonu norādītājiem 
īpašumiem 

b) Pārējie kravu pārvadājumi- norādot, kādi ( mēbeļu pārvešana uz citu dzīvesvietu, zārku atvešana, 
malkas atvešana pašvaldības iedzīvotājiem u.c.) 

5. Pasažieru pārvadājumi, norādot vietu skaitu: 
a. Ar vieglo transportu, 
b. Autobusa pakalpojumi 

6. Ēdināšanas pakalpojumi, norādot: 
a) Periodus gada laikā (ar datumiem) 
b) Ēdienreizes dienā (brokastis, pusdienas, launags, vakariņas) 
c) Apkalpojamo personu skaitu vienā ēdienreizē 

7. Telpu noma ar nakšņošanu, norādot: 
a) Laika periodu ( ziema, pavasaris, vasara, rudens) 
b) Personu skaitu, ko var uzņemt vienā reizē 

8. Privatizēto daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana 
9. Sniega tīrīšana ar tehniku privātpersonām un pašvaldības ceļiem 
10. Veļas mazgāšana un dušas pakalpojumi. 
11. Pārējie pakalpojumi (norādīt pakalpojumu veidu) 

 
Informāciju sniedzot, lūdzām norādīt: 

1. Pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, reģistrācijas Nr. ( vai vārdu, uzvārdu) 
2. Pakalpojuma sniegšanas veidu 
3. Kontaktpersonu, ar ko sazināties pašvaldības speciālistiem- telefonu, e-pastu) 
4. Adresi 

Tika saņemti 2 (divi) pieteikumi:  
1. Māris Laizāns 

Pasažieru pārvadājumi līdz 7 vietām ar vieglo transportu   
      (VID reģistrēts kā kravu pārvadātājs) 

 
2. IK “Petūnija” 

 
04.05.2017. e-iesniegums: Viesu nams- 5 divvietīgas istabas + 3 papildus vietas- visu gadu 

Kafejnīca- pēc pieprasījuma- visu gadu 
Aprīlī, maijā, septembrī un oktobrī-  10.oo-18.oo 
Jūnijā, jūlijā, augustā-                         10.oo-21.oo 
Klāj galdus ārpus kafejnīcas telpām (izbraukumā). 
07.06.2017. e-iesniegums: Kafejnīcas pirmajā stāvā vienlaicīgi var apkalpot 60 personas, otrajā stāvā 24 personas 
(iepriekšēja pieteikšanās). Ārpus telpām konkrētu personu skaitu nevaru minēt, jo katrs pasūtījums ir individuāls un 
personīgi saskaņojams. 
 
(Skat. piedāvājumus pielikumā) 
Atklāti balsojot, ar deputātu balsīm 
“Par” A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, D.Martinova, A.Kaminskis, I.Staņislavčika, Z.Vanaga; 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 



Dome nolemj:  

1. Ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus ( pieprasījumus)  un citu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu, kā arī 
izvērtējot  to nepieciešamību novada iedzīvotājiem 

Sniegt Alsungas novada iedzīvotājiem sekojošus pakalpojumus: 
1.Zāles pļaušana privatizēto daudzdzīvokļu māju  pieguļošajās teritorijās un privātmāju  

teritorijās.  
2.Malkas zāģēšana privātpersonām.  
3.Asenizācijas izvešanas pakalpojumi privātpersonām. 
4.Kravu pārvadājumi 

a) Nopirktās grants  iekraušana un vešana no pašvaldības karjeriem uz privātpersonu 
norādītājiem īpašumiem; 

b)Pārējie kravu pārvadājumi- iedzīvotājiem iesniegumā norādot, kādi ( mēbeļu pārvešana 
uz citu dzīvesvietu, zārku atvešana, malkas atvešana pašvaldības iedzīvotājiem u.c.). 

5.Transporta pakalpojumu sniegšana domes izglītības iestādēm, pašdarbības kolektīviem  un  
biedrībām, lai nodrošinātu nokļūšanu uz pasākumiem pašvaldības  autonomo funkciju pildīšanai 
(Likums “Par pašvaldībām” 6.panta 6.daļa,12.pants). 

a)  Ar vieglo transportu, 
b) Autobusa pakalpojumi. 

6.Ēdināšanas pakalpojumi: 
- Skolēniem, PII audzēkņiem, vidusskolas un PII  darbiniekiem- laikā, kad šajās izglītības 
iestādēs  notiek mācību darbs); 
- pārējiem novada iedzīvotājiem, iepriekš pieteicot un veicot priekšapmaksu, periodā, kad 
darbojas vidusskolas ēdnīca (nestrādā IK “Petūnija”); 
- Alsungas novadā notiekošo nometņu un pasākumu dalībniekiem – pēc atsevišķiem 
iesniegumiem un līgumiem, aprēķinot faktiskās  ēdināšanas izmaksas un cenrādi apstiprinot 
domē. 
7.Telpu noma ar nakšņošanu – pēc atsevišķiem iesniegumiem un līgumiem, aprēķinot faktiskās 
izmaksas un cenrādi apstiprinot domē. 
8.Sniega tīrīšana ar tehniku privātpersonām .Pašvaldības ceļu uzturēšana  nav maksas 
pakalpojums) 
9.Veļas mazgāšana un dušas pakalpojumi. 
10.Parējos maksas pakalpojumus, kam dome apstiprinājusi cenrāžus (Likums “Par pašvaldībām 
6.panta 6.daļa, 12.pants.). 

2.   Maksas pakalpojumiem, kuriem cenrāži jau  apstiprināti ar domes sēžu lēmumiem, tos  pielietot līdz 
jaunu cenrāžu aprēķināšanai (aktualizēšanai) 2017. gadā. 

 

2.# 
PAR PAPILDUS MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀŽU APSTIPRINĀŠANU 
A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

 
2014.gadā, atbilstoši  Euro ieviešanas kārtības likumam, iepriekš apstiprinātie maksas pakalpojumu cenrāži no latiem 
bija jāpārrēķina uz Euro. 
 Maksa par Mūzikas skolas instrumenta  īri netika pārrēķināta, tādēļ apstiprināt Maksu par Mūzikas skolas 
instrumentu  īri mēnesī Euro  3.53  plus PVN. 
Maksa par instrumenta īri maksājama par visu laiku, kad tas atrodas pie audzēkņa (arī vasaras mēnešos). 
  Atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs,  A.Kaminskis, D.Martinova, I.Staņislavčika, Z.Vanaga 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome lemj:  
 

1. Apstiprināt maksu par Mūzikas skolas instrumenta īri mēnesī  Euro 3.53  plus PVN. 



      
3.# 

PAR DOTĀCIJU (FINANSĒJUMU) BIEDRĪBAI “TRĪS REIZ TRĪS” 
A.Sokolovskis,  

 

             Saskaņā ar: 

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

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

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

 

 

 Priekšsēdētājs  A.Sokolovskis  08.06.2017. 

Kancelejas vadītāja V.Zingberga   08.06.2017. 

 


