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Ārkārtas sēdes protokols  

Alsungā 

2020. gada 20. janvāris                                                             Nr. 3 

Darba kārtībā: 

1. Par apkures tarifiem. 

 

Ārkārtas domes sēde sasaukta, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28. panta 

pirmās daļas 1) punktu, ka domes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt ārkārtas sēdi, 

ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa deputātu. 

Domē 2020. gada 20. janvārī saņemti deputātu A. Macpana, A. Sokolovska un I. 

Blokas iesniegumi par ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai atkārtoti nobalsotu par 

16.01.2020. Alsungas novada domes pieņemto lēmumu Nr.4# “Par apkures tarifiem”. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst.  16.00 un beidz plkst. 16.05. 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Andris 

Kaminskis, Jānis Brūklis, Ainars Macpans, Grigorijs Rozentāls. 

Attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalās: Inga Bredovska, Ilze Bloka. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča. 
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1.# 

Par apkures tarifiem 

D. Kalniņa 

Vasarā notika Alsungas novada domei piederošo katlu māju darbības 

optimizēšana, pārejot uz automātiskajiem granulu katliem. Tika nomainīts apkures 

katls Skolas ielas katlu mājā un uzstādīts doktorātā, kā arī jau iepriekšējā gadā tika 

nomainīts Raiņa ielas katlu mājā. 17.10.2019. domes sēdē tika apstiprināti katlu mājas 

apkures tarifi, un uzdots 2020.gada janvāra komitejas sēdē iesniegt aprēķinus par 

apkures izmaksām 2019.gada oktobrī – decembrī. Apkures izmaksas šajā periodā ir 

mazākas, kā tika prognozēts, tāpēc nepieciešams noteikt jaunu apkures tarifu, 

atbilstoši reālajām izmaksām. Kopumā pašvaldībai apkures izmaksas samazinās, bet 

atsevišķām ēkām tās palielinās, kas skaidrojams ar to, ka tagad katrai ēkai uzstādīts 

siltumskaitītājs un atsevišķās ēkās ir ļoti zema energoefektivitāte. Ēkā Skolas ielā 11a 

energoefektivitāte turklāt atšķiras izīrētajos dzīvokļos, kuros īrnieki veikuši 

energoefektivitātes pasākumus, un domes lietošanā esošajā ēkas daļā, kurā nav veikti 

nekādi pasākumi. Līdz ar to īrnieki – privātpersonas – sedz siltuma zudumus, kas 

nerodas viņu apdzīvotajās telpās. 

A. Sokolovskis 16.12.2020. Alsungas novada domes sēdē, skatot šo jautājumu, 

ierosināja arī iedzīvotājiem, kas saņem siltumu no Raiņa ielas katlu mājas piešķirt 

atlaidi 22% apmērā, pamatojoties uz to, ka šīs dzīvojamās mājas apsaimniekotājs ir 

Alsungas novada dome un tā, kā apsaimniekotājs, nav neko darījusi, lai dzīvojamai 

mājai nebūtu tik lielas izmaksas par siltumu, izņemot to, ka ir uzlikts siltuma 

skaitītājs. Apsaimniekotājs nav piedāvājis iedzīvotājiem veikt energoefektivitātes 

pasākumus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punkta d) 

apakšpunktu, 21.09.2017. Alsungas novada domes noteikumiem “Maksas 

pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas 

apstiprināšanas kārtība”, Komunālā iecirkņa vadītāja K. Ansona un Finanšu nodaļas 

vadītājas A. Mundiciemas veiktajiem aprēķiniem, Ministru kabineta 2011.gada 

3.maija noteikumu Nr. 333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no 

maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī 

maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtība” 8. punktu, Finanšu un saimnieciskās darbības un Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālo jautājumu apvienotās komitejas 09.01.2020. sēdes deputātu 

atzinumu, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Andris Kaminskis, Jānis Brūklis, Grigorijs Rozentāls, 

“Atturas” nav, 

Ar vienu deputātu balsi “Pretī” Daiga Kalniņa. 

Ainars Macpans balsojumā nepiedalās, lai izvairītos no iespējama interešu konflikta 

rašanās. 

Dome nolemj: 

1. Atcelt 16.01.2020. Alsungas novada domes pieņemto lēmumu Nr.4 “Par 

apkures tarifiem”. 



2. Apstiprināt maksu par siltumapgādes pakalpojumu doktorātā 78,078 euro (bez 

PVN) par megavatstundu.  

3. Apstiprināt maksu par siltumapgādes pakalpojumu klientiem, kas saņem 

siltumu no Skolas ielas katlu mājas, 85,189 euro (bez PVN) par 

megavatstundu.  

4. Apstiprināt maksu par siltumapgādes pakalpojumu klientiem, kas saņem 

siltumu no Raiņa ielas katlu mājas, 85,791 euro (bez PVN) par 

megavatstundu.  

5. Pakalpojuma maksa piemērojama, sākot no 2020. gada 1. janvāri. 

6. Sākot ar 2019. gada decembri, iedzīvotājiem, kuri īrē dzīvokļus Skolas ielā 

11A un dzīvokļu īpašniekiem Raiņa ielā 4, par apkuri piemērot atlaidi 22% 

apmērā. 

7. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai A. Mundiciemai veikt pārrēķinu par oktobra, 

novembra, decembra klientu samaksāto atbilstoši faktiskajām izmaksām, 

veicot korekcijas 2019. gada decembra rēķinā. 

8. Uzdot Komunālā iecirkņa vadītājam K. Ansonam 2020. gada jūnija komitejas 

sēdē iesniegt aprēķinus par apkures izmaksām 2019. gada oktobrī – 2020. 

gada maijā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja ___________________________ D. Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre  ________________________L. Migoviča 

 

 
 


