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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 

Ārkārtas sēdes protokols 

Alsungā 

2020. gada 22. aprīlī                                                      Nr. 10 

Darba kārtībā: 

1. Par viedokļa sniegšanu priekšlikumam likumprojekta “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” (nr.462/Lp13) 3.lasījumam. 

2. Par 22.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Alsungas novada pašvaldības atbalsts 

ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību”. 

 

Novada domes ārkārtas sēdi sāk plkst.  8.00 un beidz plkst. 8.15. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Jānis Brūklis, 

Inga Bredovska, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Andris Kaminskis. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par viedokļa sniegšanu priekšlikumam likumprojekta “Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums” (nr.462/Lp13) 3.lasījumam 

D. Kalniņa 

Alsungas novada dome 15.04.2020. saņēmusi Latvijas Republikas Saeimas deputāta Ērika 

Pucena vēstuli ar informāciju, ka iesniedzis šādu priekšlikumu likumprojekta “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (nr.462/Lp13) 3.lasījumam: 

1. Papildināt likuma pielikumu “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un 

teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti“ ar jaunu punktu šādā 

redakcijā:  

“Alsungas novads (Alsunga) 

 1.Alsungas pagasts 

 2.Gudenieku pagasts 

 3.Jūrkalnes pagasts”. 

Deputāts aicina sniegt savu viedokli par to, vai šādā novada ietvarā pašvaldība spēs kvalitatīvi 

nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību. 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, ārkārtas Finanšu un saimnieciskās darbības 

un Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 21.04.2020. sēdes 

deputātu atzinumu, 

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Apstiprināt atbildes vēstules tekstu deputātam Ērikam Pucenam (pielikumā). 

2. Uzdot domes priekšsēdētājai Daigai Kalniņai nosūtīt atbildes vēstuli. 

3. Nosūtīt zināšanai Ē. Pucena vēstuli un Alsungas novada domes atbildes vēstuli visām 

Saeimas frakcijām. 

  



 

ALSUNGAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

Alsungā 

 

____.04.2020. Nr. 2.1.13/_______ 

Uz 17.04.2020. Nr. 9.1.-10/20/82 

13. Saeimas deputātam 

Ērikam Pucenam 

Par priekšlikumu likumprojekta “Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

(nr.462/Lp13) 3.lasījumam 

 

Alsungas novada dome, atsaucoties Jūsu lūgumam, sniedz viedokli par to, vai atbilstoši 

Jūsu iesniegtajam priekšlikumam “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 

3.lasījumam, kurā rosināt veidot Alsungas novadu ar trīs pagastiem: Alsungas pagastu, 

Gudenieku pagastu un Jūrkalnes pagastu, šādā novada ietvarā pašvaldība spēs kvalitatīvi 

nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību. 

Pašvaldības sniegtie pakalpojumi izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā 

uzskaitītajām autonomajām funkcijām un citos likumos uzskaitītajām vai deleģētajām funkcijām. 

Alsungas novada dome uzskata, ka novads šādā ietvarā ar trīs pagastiem spēs kvalitatīvi 

nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību. 

Viens no pašvaldības pakalpojumu pieejamības rādītājiem ir attālums līdz pakalpojuma 

saņemšanas vietai. Attālums no Alsungas līdz Jūrkalnei ir 12 km (11 minūtes), no Alsungas līdz 

Gudeniekiem 15 km (15 minūtes), no Jūrkalnes līdz Gudeniekiem 25 km (23 minūtes).  Pašreiz 

attālums līdz novada centram Jūrkalnes pagasta iedzīvotājiem ir aptuveni 58 km (55 minūtes), 

Gudenieku pagasta iedzīvotājiem 28 – 36 km, atkarībā no izvēlētā maršruta (31 – 36 minūtes). 

Izvēloties monocentrisku attīstību ar vienu pārvaldes centru Alsungā, pagastiem novada centrs 

būs daudz ātrāk sasniedzams. Izvēloties policentrisku attīstību ar vairākiem līdzvērtīgiem vai arī 

viens otru papildinošiem centriem novadā, Gudenieku un Jūrkalnes pagastu centri būtu tuvāk 

nekā pašreizējie lielo novadu centri. Turklāt Alsungā darbojas vienotais Valsts un pašvaldības 

klientu apkalpošanas centrs, kurā var saņemt lielāko daļu valsts pakalpojumu (VSAA, VID u.c.), 

nebraucot uz reģionālo attīstības centru. Šo labo praksi ir diezgan viegli ieviest arī Jūrkalnē un 

Gudeniekos, balstoties uz esošajiem resursiem un iestrādnēm, vienlaikus nostiprinot 

policentrisku attīstību, jo nav nepieciešams koncentrēt lielāko daļu finansējuma novada centrā, 

lai uzturētu pilsētu. 

Lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu, Alsungas novadā darbojas vidusskola, 

pirmsskolas izglītības iestāde un mūzikas skola ar mākslas klasi. Tiek nodrošināti interešu 

izglītības pulciņi un, sadarbībā ar nevalstisko sektoru, plašs mūžizglītības iespēju klāsts 

pieaugušajiem. Jau tagad daļa Jūrkalnes un Gudenieku pagastā dzīvojošo bērnu izglītojas 

Alsungas novada izglītības iestādēs, un Alsungas novada skolēnu autobuss nodrošina viņu 

nokļūšanu līdz izglītības iestādām. 

Visos trīs pagastos darbojas kultūras iestādes – kultūras vai tautas nami, bibliotēkas u.c., 

kuros iedzīvotājiem tiek piedāvāts sevi pilnveidot dažādās sev interesējošās jomās pēc iespējas 

tuvāk dzīves vietai. Alsungas novadā arī biedrības aktīvi iesaistās kultūras saglabāšanas un 
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kultūrizglītības jomā. Visu trīs pagastu iedzīvotāji ir apvienojušies biedrībā “Etniskās kultūras 

centrs “Suiti””. Tā kā visus pagastus vieno piederība suitu kultūrtelpai, arī pēc iespējamās 

apvienošanas būs iespējams iedzīvotājiem piedāvāt iespēju sevi pilnveidot, darbojoties 

pašdarbības kolektīvos, tādejādi saglabājot suitu nemateriālo kultūras mantojumu. Apvienojot 

darbu pie vienādām interesēm, to kvalitāte tiek stiprināta. Balstoties uz kopīgo kultūras 

mantojumu, iespējams, ka piemērotāks nosaukums šādai pagastu apvienībai būtu Suitu novads. 

Pašreizējā Alsungas novada teritorijā darbojas divas ģimenes ārstu prakses. Viena no 

praksēm iedzīvotājus apkalpo arī Gudenieku pagastā. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju 

piekopt veselīgu dzīvesveidu un nodarboties ar sportu, pašvaldība bez maksas iedzīvotājiem 

nodrošina iespēju trenēties vakaros vidusskolas sporta zālē un stadionā, izvēloties savām 

interesēm un vajadzībām atbilstošākās treniņu grupas (volejbols, basketbols, futbols, 

vieglatlētika, aerobika, veselības vingrošana). Ir iedzīvotāji, kas no Gudenieku un Jūrkalnes 

pagastiem arī izmanto šo iespēju. Jauniešiem, papildus sporta stundām un sporta pulciņam, ir 

iespēja nodarboties arī ar ugunsdzēsēju sportu un boksu. 

Sociālo palīdzību nodrošina Sociālais dienests. Līdz šim normatīvajos aktos noteiktie 

pakalpojumi ir tikuši nodrošināti, dienests ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Nelielā novadā nav rentabli uzturēt dažādas sociālo pakalpojumu sniegšanas iestādes, tāpēc 

vairāki pakalpojumi tiek pirkti no nevalstiskā sektora. Tādejādi ir iespējams iegūt augstāku 

kvalitāti par zemāku cenu. Arī, apvienojot trīs pagastus, būs iespējams saglabāt iespēju sniegt 

iedzīvotājiem kvalitatīvus sociālos pakalpojumus. 

Patreizējā Alsungas novadā darbojas bāriņtiesa pilnā sastāvā, nodrošinot iedzīvotājiem 

kvalitatīvus pakalpojumus. Pievienojot darbības apgabalam vēl divus pagastus, būs iespēja 

saglabāt pakalpojuma kvalitāti. 

Alsungas novadā darbojas Pašvaldības policija un šo pakalpojumu būtu iespējams 

nodrošināt arī paplašinātā novadā.  

Alsungas novadā darbojas būvvalde. Būvvaldes sniegto pakalpojumu viens no kvalitātes 

rādītājiem ir pakalpojuma sniegšanas ātrums. Alsungas novada būvvalde saņēma Būvniecības 

valsts kontroles biroja balvu kā ātrākā būvvalde 2019. gadā. Ņemot vērā būvniecības apjomu un 

sarežģītību Alsungas novadā, Jūrkalnes un Gudenieku pagastos, apvienojot tos vienā novadā, 

iedzīvotāji joprojām saņems tik pat ātru un kvalitatīvu pakalpojumu. 

Alsungas novadā tiek sniegts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī pašvaldība 

organizē apmācības, lai iedzīvotāji varētu paši uzsākt savu mazo uzņēmējdarbību, piemēram, 

mājražošanu. Tas atspoguļojas arī reģistrētajā bezdarba līmenī (2019. gada decembra dati) – 

Alsungas novadā reģistrētais bezdarba līmenis 5,6%, Kuldīgas novadā 6,2%, Ventspils novadā 

6,3%.  

2018. gadā Alsungas novads pēc teritorijas attīstības indeksa ieņem 45. vietu Latvijā 

(attiecīgi Ventspils novads 50. vietu un Kuldīgas novads 53. vietu). Tas ir apliecinājums, ka arī 

mazs novads var sasniegt pietiekami augstus attīstības rādītājus, galvenokārt tāpēc, ka novada 

iedzīvotāji identificē sevi ar novadu, iesaistās problēmu risināšanā un novada attīstībā. Lai šo 

tendenci stiprinātu, novadā ar trīs pagastiem teritorijas pārvaldība būtu organizējama 

policentriski, tādējādi iedzīvotājus stimulējot iesaistīties sava novada attīstībā. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                  D. Kalniņa 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

Kalniņa 

27273790 

 

 



2.# 

Par 22.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Alsungas novada pašvaldības atbalsts 

ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību” 

D. Kalniņa, M. Baumane 

Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrajā daļā 

noteiktajam, pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, 

neizvērtējot ienākumus. Attiecīgi pašvaldība ir tiesīga īstenot arī dažādus atbalsta pasākumus, 

izvērtējot pašvaldības iedzīvotāju vajadzības konkrētajā ārkārtējā situācijā. 

Saskaņā ar 2020. gada 20. martā pieņemtajiem grozījumiem, Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37. punktu, kas nosaka, ka laikā, 

kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās 

situācijas beigām, pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ 

nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, likuma 35. panta otrajā daļā noteiktais pabalsts krīzes 

situācijā (turpmāk – pabalsts), kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, 

valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei 

(personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai 

personai. 

Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru 

kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. 

punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati 

saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai 

materiāla palīdzība. 

Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus “Par pabalsts krīzes 

situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19”, dome secina, ka pamatojoties uz valstī izsludināto 

ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, lai tiktu noteikts pabalsta 

apmērs un tā piešķiršanas nosacījumi. 

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja 

ģimene (persona) atbilst kādam no šādiem kritērijiem: 

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir 

bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts 

bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma 

pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.); 

2) ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 

pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts 

(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.); 

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu. 

 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu, 

pārejas noteikumu 37. punktu, 2020. gada 20. marta likumu “Grozījums Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā”, 2020. gada 16. aprīļa likumu “Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likumā”, likumu “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā 

saistībā ar Covid-19 izplatību” 36. pantu, Alsungas novada pašvaldības 21.12.2017. saistošo 

noteikumu Nr. 16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas novadā” VII. punktu,  

atklāti balsojot ar 8 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris 

Šteinbergs, Jānis Brūklis, Inga Bredovska, Ilze Bloka, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

 “Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 



1. Apstiprināt Alsungas novada domes saistošos noteikumus Nr. 5 “Alsungas novada 

pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību” (pielikumā). 

2. Uzdot Alsungas novada domes Administratīvai un attīstības nodaļai saistošos 

noteikumus Nr. 5 un to paskaidrojuma rakstu pēc to parakstīšanas publicēt izdevumā 

”Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības mājaslapā. 

3. Uzdot Alsungas novada domes Administratīvai un attīstības nodaļai nosūtīt saistošos 

noteikumus Nr. 5 un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumu Nr.5 pašvaldības bezmaksas izdevumā 

“Alsungas ziņas” un izlikt tos redzamā vietā Alsungas novada domes ēkā. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

  



 

ALSUNGAS NOVADA 

 DOME 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss63351342,elektroniskais pasts: dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

APSTIPRINĀTS 

Ar Alsungas novada domes  

2020. gada 22. aprīļa ārkārtas sēdes 

lēmumu (protokollēmums Nr.10#2) 

 

2020. gada 22. aprīlī                                                                                      Nr.  5                                                                                                                                 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Alsungas novadā 

 

Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā  

sakarā ar Covid–19 izplatību 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

 pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  

likuma 35.panta otro un ceturto daļu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada pašvaldības pabalstu un atbalstu veidus 

ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar Covid-19 izplatību, to saņemšanas kārtību, apmēru un 

personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu. 

2. Atbalstu sniedz ģimenēm/personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā uz ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi.  

3. Saistošajos noteikumos noteikto pabalstu un atbalstu izmaksu nodrošina Alsungas novada 

Sociālais dienests. 

  

 II. Pabalsts krīzes situācijā 

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā 

ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona 

no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem 

kritērijiem:  

4.1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas 

atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts 

bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida 

līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu 
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avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba 

pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;  

4.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties 

pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un 

uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek 

apliecināts;  

4.3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas 

dokumentāli tiek apliecināts.  

5. Pabalsts krīzes situācijā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80,00 euro 

(astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī.  

6. Ģimenes (personas) atbilstību pabalstu krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem 

izskata un krīzes pabalstu piešķir Alsungas novada Sociālais dienests, saņemot personas 

iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā izmaksu. 

 

III. Noslēguma jautājums 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā noteiktajā 

kārtībā. 

 

 

 

Priekšsēdētāja         D. Kalniņa 

 

 

 

  



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Alsungas novada domes 2020. gada 22. aprīlī  

saistošajiem noteikumiem Nr. 5 

“Alsungas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid–19 izplatību”  

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 Šobrīd Alsungas novada pašvaldībā ir spēkā 2017.gada 21.decembra 

saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alsungas 

novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.16). Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 

22.03.2020.) nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā 

situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās 

situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās 

situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta 

otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu 

krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām 

izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā 

pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai 

personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 

120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne 

vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Izvērtējot minēto un ņemot vērā 

Labklājības ministrijas ieteikumus “Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu 

saistībā ar Covid-19”, secināts, ka pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo 

situāciju, ir nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus, nosakot 

jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām), nosakot krīzes 

pabalstu ārkārtējās situācijas laikā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā 

nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts 

krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Alsungas 

novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus 

nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā. 

Saistošo noteikumu projekts “Par Alsungas novada pašvaldības atbalstu 

situācijā Sakarā ar Covid–19 izplatību (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz 

noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam 

ģimenes loceklim tiktu piešķirts 80,00 euro apmērā mēnesī ņemot vērā šādus 

kritērijus: 

1.  ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir 

bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 

saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai 

uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, 



kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto 

ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek 

apliecināts;  

2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, 

atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts 

(piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, 

transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;  

3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas 

līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.  

Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās 

teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas 

saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Izvērtējot iespējamo pabalstu pieprasītāju skaitu, saistošo noteikumu ietekmes 

uz pašvaldības budžetu 2020. gadā varētu būt 2400 EUR, no kuriem 1200 

EUR būs atgūstami no valsts budžeta. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sociāli ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Alsungas novada Sociālais dienests. 

Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un 

uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi.  

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta Alsungas novada 

informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas” un Alsungas novada pašvaldības 

mājaslapāwww.alsunga.lv  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

Priekšsēdētāja                                                                          D.Kalniņa 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ______________________________________ D. Kalniņa 

Domes sekretāre __________________________________________ L. Migoviča 

http://www.alsunga.lv/

