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

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
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 

                                                                                         Protokols  

                                                                                    Alsungas novadā 

2017.gada 21.septembrī                                                                                              Nr.17 

Darba kārtība: 

1. Par transportlīdzekļa izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2014 “Alsungas novada domes  

pašvaldības  Nolikums.” 

3. Saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 

piemērošanu 2018.gadā Alsungas novadā”. 

4. Saistošie noteikumi Nr. 11/2017 “Alsungas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, 

un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi”. 

5. Par Alsungas novadā deklarētās personas ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās  aprūpes un rehabilitācijas centrā. 

6. Par zemes gabala atdali no nekustamā īpašuma [..]. 

7. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamiem īpašumiem [..] un [..]. 

8. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.  

9. Par noteikumu “Maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un maksas par 

pakalpojumu apstiprināšanu kārtība” 

10. Nekustamā īpašuma [..]  zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

11. Par Alsungas novada domes Interešu Izglītības programmu finansēšanas kārtības 

Nolikumu. 

12. Interšu izglītības pulciņi Alsungas novadā 2017.gadā. 

13. Par degvielas izdevumu atmaksu skolēnu vešanai. 

14. Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 īstenošanu. 

15. Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” projekta Nr.8.3. 4.0/16/I/001 īstenošanu. 

 

Klausās novada domes priekšsēdētājas D.Kalniņas  priekšlikumu papildināt Darba kārtību ar  2 

papildus jautājumiem:  

 

14. Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 

īstenošanu. 

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


15. Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” projekta Nr.8.3. 4.0/16/I/001 īstenošanu. 

 

Deputāti vienbalsīgi nolemj: iekļaut darba kārtībā papildus izskatīšanai  2 punktus: 

 Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 īstenošanu. 

 Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

samazināšanai” projekta Nr.8.3. 4.0/16/I/001 īstenošanu. 

 

 

Novada domes sēdi sāk plkst. 16.00 un beidz plkst.16.30
 

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

Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga. 

Sēdē piedalās: izpilddirektors Voldemārs Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja Ausma 

Mundiciema, nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane,  

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē novada domes kancelejas vadītāja Valda Zingberga. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. # 

Par transportlīdzekļa izsoles rezultātu apstiprināšanu 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

  

      Saskaņā ar: 

 2017. gada 17. augusta izsoles rezultātiem, 

  un Alsungas novada domes izsoles komisijas protokolu Nr.2 , 

 Alsungas novada domes 2017.gada 23.marta lēmumu Nr.4 „Par Alsungas novada 

domes bilancē reģistrētas kustamās mantas transporta ISIZU TURQOISE nodošanu 

atsavināšanai”, 

 2017.gada 20. jūlija protokolu Nr.13 ‘’Par autobusa ISUZU TURQUOISE’’ pārdošanu 

par brīvu cenu’’, 

 2017. gada 17. augusta izsoles noteikumu 7.1.punktu - par transportlīdzekli ISUZU 

TURQUIOSE, valsts reģistrācijas Nr.GN4324 pilnā apmērā veikts nosolītais 

maksājums 12840.00 euro (divpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro un 00 centi) 

t.sk. PVN 21 %,  

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj:   

 

1. Apstiprināt 2017.gada 17.augustā notikušā transportlīdzekļa ISUZU TURQUOISE, valsts 

reģistrācijas Nr.GN4324 izsoles rezultātus: pārdošanas cena 12840.00 euro (divpadsmit tūkstoši 

astoņi simti četrdesmit eiro un 00 centi), t.sk. PVN 21 %. 

 

 
2.#  

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2014”Alsungas novada domes pašvaldības 

Nolikums” 

D. Kalniņa, V. Zingberga 

 

Saskaņā ar: 

 likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu, 

  Alsungas novada domes 20.03.2014. sēdes saistošiem noteikumiem Nr.2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 

 24.08.2017. protokollēmumu Nr.14#12 “Par grozījumiem saistošajos noteikumos 

”Alsungas novada pašvaldības Nolikums”,  

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 07.09.2017. vēstuli Nr.1-18/6884 

“Par saistošajiem noteikumiem”, 

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

http://www.jpd.gov.lv/docs/i10/l/i100747.htm


“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj:   

 

1. Atcelt Alsungas novada domes 24.08.2017. sēdes protokollēmumu Nr. 15#6 “ 

Grozījums Alsungas novada domes  2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos 

Nr.2/2014 “Alsungas novada pašvaldības Nolikums”. 

2. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2/2014, papildinot saistošo noteikumu 4. 

punktu ar 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā: “Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 

noteikšanas un medību koordinācijas komisija”. 

  



                                                     
 

ALSUNGAS NOVADA 
DOME 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

SEB banka, kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 
 

 

                                                                                                            

APSTIPRINĀTI 

ar Alsungas novada domes 

2017. gada 21.septembra sēdes 

 protokollēmumu Nr.17#2 

 

Saistošie noteikumi 

Alsungā 

 

2017.gada  21.septembrī                                                                                9/2017 

 

Grozījums 

Alsungas novada domes  2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 

 “Alsungas novada pašvaldības Nolikums” 

 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

 “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

 

Izdarīt Alsungas novada domes 2014.gada 20.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2014 

“Alsungas novada pašvaldības nolikums” šādu grozījumu: 

  

            1. Papildināt saistošo noteikumu  4.punktu ar 4.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanas un medību koordinācijas 

komisija”. 

 

 

 

Priekšsēdētāja  D. Kalniņa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dome@alsunga.lv
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png


 

3.#  

Saistošie noteikumi Nr. 10/2017 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” piemērošanu 

2018.gadā Alsungas novadā” 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

    Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”: 

 1. panta otrās daļas 9.¹ punktu, 

 2. panta 8
1 

daļu, 

 3. panta 1.
4 

un 1.
6 

daļu, 1.
1
 daļu , 3. daļu un 4. daļu, 

 9. panta otro daļu , 

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj:   

 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes 21.09.2017. saistošo noteikumu Nr.10/2017 

projektu “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” piemērošanu 2018.gadā 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 

2017.gada  21.septembra sēdes  

protokollēmumu Nr.17#3 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 

 

2017.gada 21.septembrī                                                                                                                           

Nr.10/2017  

 

Par nekustamā īpašuma nodokli Alsungas novadā 

 

Izdoti saskaņā ar 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

1. panta otrās daļas 9.¹ punktu, 2. panta 8.
1 

daļu, 

3. panta 1.
4 

un 1.
6 

daļu, 1.
1
 daļu , 3. daļu un 4. daļu, 

5.panta 1
1
, 1

2
 un trešo daļu, 

9. panta otro daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Alsungas novada administratīvajā teritorijā: 

1.1. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, 

kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas); 

1.2. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas vidi degradējošas, 

sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves; 

1.3. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un 

pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas; 

1.4. kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā 

pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums; 

1.5. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu; 

1.6. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Alsungas novada 

teritorijā. 

2. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu izdošanu, atbilstoši šo 

saistošo noteikumu nosacījumiem, veic Alsungas novada dome. 

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


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

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

īpašuma nodokli 2018. gadā neapliek. 

4. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek 

ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves 

klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās 

vērtības:  

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības,  

4.2. būves kadastrālās vērtības.  

5. Pamats 3% nodokļa likmes piemērošanai ir pašvaldības Būvvaldes lēmums par būves 

atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu. Maksāšanas 

paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību 

apdraudoša, nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad pašvaldības 

Būvvalde pieņēmusi lēmumu par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā.  

6. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 

noteiktajā kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu 

4.punktā minētā būves statusa atcelšanu pieņemšanas.  

7. Nekustamā īpašuma lietotāji, kuri īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvuši 

līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz 

nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās 

daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai 

piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokli. 

8. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu 

veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, 

kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma 

nodokļa likmi 3% apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:  

8.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības,  

8.2. būves kadastrālās vērtības.  

9. Noteikt nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu – ne vēlāk kā 

septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.  

10. Atvieglojumus taksācijas gadam nosaka nodokļa, kas aprēķināts saskaņā ar likuma "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta prasībām, maksātājiem: 

10.1. 70% apmērā personām, kurām ar Alsungas novada Sociālā dienesta (turpmāk – 

Sociālais dienests) lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss; 

10.2. 70%  par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu 

īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir 

dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās 

laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī 

aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam šajā 

objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. Minēto 

atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās 

laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī 

aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri 

iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā 

objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem, ja nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem. 

11. Ja personai, kurai saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.1. apakšpunktu ir piešķirti 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, ar Sociālā dienesta lēmumu tiek anulēts 

maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, Alsungas novada domes nekustamā īpašuma 



speciāliste anulē piešķirtos nodokļa atvieglojumus ar nākamo mēnesi pēc maznodrošinātās 

personas vai ģimenes statusa anulēšanas. 

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

 

Priekšsēdētāja   D.Kalniņa 

  



Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanu 2018.gadā Alsungas 

novadā 

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri jāievēro 

pašvaldībai un nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam likumā "Par 

nekustamā īpašuma nodokli" noteikto tiesību normu piemērošanā par 

Alsungas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, 

īstenojot pašvaldībai deleģētās tiesības apliekamo un neapliekamo 

nekustamo īpašumu noteikšanā un attiecīgu nodokļa likmju 

piemērošanā. 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma 

nodokli" 1.panta otrās daļas 9.¹ punktu,  2. panta 8.
1 

daļu, 3. panta 1.
4 

un 1.
6 

daļu, 1.
1
 daļu , 3. daļu un 4. daļu, 5. panta 3. un 4. daļu, 9. panta 

otro daļu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Alsungas novada 

administratīvajā teritorijā 2018.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli 

tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 

kvadrātmetri (izņemot garāžas), vidi degradējošas, sagruvušas vai 

cilvēku drošību apdraudošas būves, nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas kārtību par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), 

kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai 

piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas, kārtību, kādā 

ar nekustamā īpašuma nodokli apliek būves, kuru būvniecībā 

pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas ilgums, kā 

arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 

piespiedu izpildes termiņu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta 

ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās vai samazināšanās. Saistošo 

noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas štatu vietas. 

Nosakot, ka nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošajiem 

dzīvokļiem un zemi maksā šo dzīvokļu īrnieki, nomnieki vai tiesiskie 

valdītāji.  Alsungas novada domei ir tiesības piešķirt nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumus personām, kurām Alsungas novada 

Sociālais dienests ir noteicis trūcīgas vai maznodrošinātas personas 

(ģimenes) statusu, kā arī daudzbērnu ģimenēm.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu un maksāšanas paziņojumu 

izdošanu atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem īsteno 

Alsungas novada dome. 

http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913
http://likumi.lv/doc.php?id=43913


6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas netika veiktas. 

4.# 

Saistošie noteikumi Nr.11/2017 “Alsungas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un 

to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi” 

V. Dunajevs, V. Ķine 

 

Saskaņā ar: 

 likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 1. punkta, 43. panta 1. daļas 11. punkta 

un 43. panta 3. daļu,  

 Ūdensapgādes pakalpojuma likuma 6. panta noteikumiem, 

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj:   

 

 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes  21.09.2017. saistošo noteikumu Nr.11/2017 

projektu  “Alsungas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas 

un aizsardzības noteikumi”. 

  



 

 
 

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 

2017.gada  21.septembra sēdes  

protokollēmumu Nr.17#4 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Alsungā 

 

2017.gada 21.septembrī                                                                                                                           

Nr.11/2017  

 

Alsungas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un 

aizsardzības noteikumi 

 

    Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 

1.punkta, 

    43.panta 1.daļas 11.punkta, 43.panta 3. daļas un  

    Ūdensapgādes pakalpojuma likuma 6. panta noteikumiem.  

 

Lietoto terminu skaidrojums  

 

Pakalpojumu sniedzējs (turpmāk - Pakalpojumu sniedzējs) – uzņēmums, kurš ūdensapgādes 

un kanalizācijas (saimnieciskās un lietus ūdeņu kanalizācijas) nozarē sniedz sabiedriskos 

pakalpojumus. 

Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotājs (turpmāk – Pakalpojumu lietotājs) 

– fiziska vai juridiska persona, kura ir noslēgusi līgumu par ūdens un/vai kanalizācijas 

pakalpojumu saņemšanu un lietošanu. 

Notekūdeņu kanalizācija (turpmāk- Kanalizācija) – ražošanas, sadzīves un lietus notekūdeņu 

kanalizācija. 

Ražošanas notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības un ražošanas vietās un nav 

klasificējami kā sadzīves vai lietus notekūdeņi.  

Sadzīves notekūdeņi - notekūdeņi, kas radušies publiskās un dzīvojamās ēkās, un sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas vietās dažādu fizioloģisko, higiēnas un sadzīves darbību rezultātā.  

Saimnieciskie notekūdeņi - ražošanas un sadzīves notekūdeņu kanalizācija. 

Lietus notekūdeņi (turpmāk- Lietus kanalizācija) - virsūdeņi, kuri tiek novadīti lietus 

kanalizācijas tīklā un izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar pakalpojuma sniedzēju, saimnieciskās 

kanalizācijas tīklā. 

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


Pagaidu ūdensvada tīkli – tīkli, kuri izbūvēti celtniecības vajadzībām uz celtniecības laiku, un 

tīkli, kuri izbūvēti un tiek ekspluatēti par Pakalpojumu lietotāja līdzekļiem, un neatbilst Latvijas 

Republikas likumu un normatīvo aktu noteikumiem. 

Verifikācija- saskaņā ar normatīvajiem aktiem mērinstrumentu rādījumu patiesuma noteikšana. 

Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu 

veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildus darba, kā arī finanšu un 

citu resursu piesaistīšanas.  

Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja 

savstarpēji sastādīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus 

apkalpos katra no pusēm.  

Līgums – juridisks dokuments, kurā Pakalpojumu lietotājs un Pakalpojumu sniedzējs vienojas 

par ūdens un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas kārtību, uzskaiti, 

norēķinu kārtību, abu pušu tiesībām un pienākumiem. 

Blakusklients – ūdens apgādes un kanalizācijas Pakalpojumu lietotājs, kas saņem šos 

pakalpojumus pa Pakalpojumu sniedzēja jau esoša Pakalpojuma lietotāja iekšējiem vai pagalma 

tīkliem, šķērsojot cita īpašnieka zemi, kā arī noslēdz līgumu ar Pakalpojuma lietotāju par šo 

pakalpojumu lietošanu. 

 

 

 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

 

1.1. Šie noteikumi nosaka savstarpējās attiecības starp Alsungas novada ūdensapgādes un 

kanalizācijas Pakalpojumu sniedzējiem un ūdensapgādes un kanalizācijas Pakalpojumu 

lietotājiem. Noteikumi nosaka attiecības, kas veidojas starp Pakalpojumu sniedzēju un 

Pakalpojuma lietotāju, kā arī norēķinu kārtību par šiem pakalpojumiem. 

 

1.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuri ir Alsungas novada 

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas Pakalpojumu lietotāji, ūdensapgādes un kanalizācijas 

Pakalpojumu sniedzēji Alsungas novadā. 

 

1.3. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi:  

1.3.1. dzeramā ūdens ieguve un sagatavošana, atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem  

tiesību aktiem;  

1.3.2. dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā ne mazāku par 

Latvijas būvnormatīvā paredzēto.  

1.3.3. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; 

1.3.4. notekūdeņu attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpnē atbilstoši spēkā 

 esošajiem normatīviem tiesību aktiem;  

1.3.5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšana, apkalpošana un rekonstrukcija 

atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un tīklu apkalpošanas robežu aktiem;  

1.3.6. ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Pakalpojumu saņēmējiem. 

 

1.4. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir: 

1.4.1. pakalpojuma sniedzēja bilancē, nomā vai koncesijā esošie maģistrālie ūdensvada tīkli 

un ielas ūdensvada tīkli; 

1.4.2 pakalpojuma sniedzēja bilancē esošās dzeramā ūdens ieguves vietas attīrīšanas iekārtas 

un spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas; 



1.4.3. ūdensvada pievadi, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un robežu aktiem, kuri ir 

neatņemama līgumu sastāvdaļa; 

1.4.4. kanalizācijas maģistrālie tīkli; 

1.4.5 brīvkrāni;  

1.4.6. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, 

un pašteces kanalizācijas tīkli, kuri ir Pakalpojuma sniedzēja bilancē, kā arī atbilstoši 

noslēgtajiem līgumiem un robežu aktiem; 

    1.4.7. no punkta 1.4.1. līdz 1.4.5.punktam minētajos tīklos esošās kontrolakas, cauruļvadu 

armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes. 

 

1.5. Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli un 

būves, tai skaitā- ūdens patēriņa skaitītāju šahtas un kanalizācijas kontrolakas, tiek ekspluatētas 

un remontētas par Pakalpojuma lietotāja līdzekļiem. 

 

1.6. Ja būvei piegulošās ielas robežās atrodas Pakalpojumu sniedzēja valdījumā esošs 

saimnieciskās kanalizācijas tīkls un/vai ūdensvads, tad sekojošos gadījumos būves īpašniekam 

ir pienākums izveidot pieslēgumu maģistrālajiem tīkliem:  

1.6.1. jaunbūvēm un rekonstruējamiem objektiem- atbilstoši Pakalpojuma sniedzēja 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem;  

1.6.2. esošajiem objektiem, kuros ir ūdensapgādes sistēmas un kuriem ir lokālā saimnieciskā 

kanalizācijas sistēma, gadījumos, ja tā neatbilst tehniskajām prasībām un rada kaitējumu 

apkārtējai videi. 

 

1.7.Ja ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens kā noteikts šo noteikumu punktā 1.3.2., tad, 

saskaņojot ar Pakalpojumu sniedzēju, Pakalpojumu lietotājs par saviem līdzekļiem drīkst ierīkot 

vietējās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas, kuras atbilst iekšējo ūdensvada tīklu 

ekspluatācijas parametriem. 

 

 

2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana, iebūve, pievienošana 

centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un pieņemšana ekspluatācijā. 

 

2.1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšanai Pakalpojumu sniedzējs izsniedz 

tehniskos noteikumus. 

2.2. Lai saņemtu tehniskos noteikumus, Pakalpojumu lietotājam - fiziskai vai juridiskai personai 

ir jāiesniedz Pakalpojumu sniedzējam: 

2.2.1 rakstisks iesniegums, kurā norādīta objekta adrese, dati par paredzamo ūdens patēriņu, 

nepieciešamo ūdens spiedienu, novadāmo notekūdeņu daudzumu un  raksturu;  

2.2.2. Būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums;  

2.2.3. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments; 

2.2.4. zemes robežu plāns. 

2.3. Pakalpojumu sniedzējs dod savu atzinumu par objekta pievienošanas iespējām un izsniedz 

tehniskos noteikumus, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 20 

darba dienu laikā. 

2.4. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija:  

2.4.1. jaunizbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Pakalpojuma lietotājs izbūvē par 

saviem līdzekļiem un pievieno pie maģistrālajiem tīkliem Pakalpojumu sniedzēja  uzraudzībā; 

2.4.2. pēc objekta izbūves ir jāveic objekta pārbaude atbilstoši Latvijas būvnormatīvam;  



2.4.3. pirms objekta pievienošanas ūdensapgādei un/vai kanalizācijas tīklam objektā uz 

ūdensvada ievada jāuzstāda ūdens patēriņa mērītājs. Mērītājs jāuzstāda saskaņā ar šo 

 noteikumu punktu Nr. 4; 

2.4.4. pēc ūdensvada un kanalizācijas būvniecības darbu pabeigšanas un šo noteikumu 

prasību izpildīšanas, piedaloties Pakalpojuma sniedzēja pārstāvim, tiek sastādīts akts par 

objekta gatavību pievienošanai ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem, un objekts tiek pievienots 

tīkliem. Šis akts ir pamatdokuments līguma slēgšanai starp Pakalpojuma  lietotāju un 

Pakalpojums sniedzēju;  

2.4.5. ja būvniecības laikā tiek patērēts ūdens no ūdensvada, tad jāuzstāda pagaidu ūdens 

 patēriņa mērītājs. Ūdens mērītājs jāuzstāda saskaņā ar šo noteikumu 4 punkta 

 noteikumiem. 

2.5. No jauna izbūvētu vai rekonstruētu ūdensvada un kanalizācijas tīklu nodošana Alsungas 

novada domes īpašumā: 

2.5.1. lai pašvaldība varētu nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus ūdens apgādes un 

kanalizācijas ūdeņu aizvadīšanas un attīrīšanas jomā, no jauna izbūvētie vai rekonstruētie 

maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli pēc nodošanas ekspluatācijā,  ir jānodod Alsungas 

novada domes īpašumā vai ilgtermiņa valdījumā uz savstarpējās vienošanās pamata;  

2.5.2. nododot ūdensvada un kanalizācijas tīklus un būves, Pakalpojumu lietotājs iesniedz: 

2.5.2.1. visu dokumentāciju saistībā ar būvdarbu veikšanu, tai skaitā, shēmas gan  

papīra, gan digitālā formā;  

2.5.2.2. darbu aktus atbilstoši būvnormatīviem;  

2.5.2.3. grāmatvedības izziņas par ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju izmaksām 

un tehniskajiem parametriem (izbūves gads, garums, diametrs, materiāls, utt.).  

2.5.2.4. gadījumos, ja ir izbūvēti pievadi objektam- aktus par ūdens patēriņa skaitītāja 

mezglu pārbaudi;  

2.5.2.5. aktus par izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu/pievadu pievienošanu

 pie centralizētiem    tīkliem;  

2.5.2.6. zemesgrāmatas kopiju, kur norādīti apgrūtinājumi saistībā ar ūdensvada un 

  kanalizācijas tīkliem un/vai būvēm. 

2.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē vai nomā netiek pieņemti: 

2.6.1. ēku ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;  

2.6.2. iekārtas un tīkli, kuri iebūvēti Pakalpojumu lietotāja būvē un, kuri atdalīti atsevišķi 

vienam objektam;  

2.6.3. ražotnēm piekrītošie kanalizācijas tīkli, attīrīšanas ietaises un pārsūknēšanas stacijas;  

2.6.4. pagaidu ūdensvada tīkli līdz to sakārtošanai atbilstoši Latvijas būvnormatīviem; 

2.6.5. lietus ūdens novadīšanas sistēmas;  

2.6.6. visi tīkli, kuri nav minēti šo noteikumu 1.4.punktā; 

2.6.7. kārtību, kādā Pakalpojumu sniedzēja bilancē nododami agrāk izbūvēti ekspluatācijā 

esoši tīkli, katrā noteiktā gadījumā nosaka Alsungas novada dome vai tās deleģēta institūcija. 

2.7. Pēc būvniecības pabeigšanas objekta īpašnieks ir pilnīgi atbildīgs par ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu un būvju uzturēšanu līdz to nodošanai Pakalpojuma sniedzēja bilancē. Šajā 

laikā aizliegts tos izmantot bez līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju. 

 

 

 

3. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienošana 

 blakus esošā īpašuma ūdensvadam un kanalizācijai 

 

3.1. Ja objektu nav iespējams tieši pievienot ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, Pakalpojumu 

sniedzējs ir tiesīgs atļaut pievienot objekta ūdens pievadu un kanalizācijas izvadu saskaņā ar 



šiem Noteikumiem jau esoša Pakalpojuma lietotāja iekšējiem vai pagalma tīkliem aiz 

Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītāja, kā arī šķērsojot 

cita īpašnieka zemi, ja:  

3.1.1. pievienošanās ir rakstiski saskaņota ar Pakalpojuma lietotāju un tā zemes gabala 

īpašnieku, kurā tiek izvietoti tīkli,;  

3.1.2. klients par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu slēdz līgumu ar 

Pakalpojumu lietotāju; 

3.1.3. pievienošana nepasliktina ūdens piegādi citiem Pakalpojuma lietotājiem;  

3.1.4. ir sastādīts un parakstīts tīklu apkalpošanas robežu akts; 

3.1.5. vienošanās par zemes izmantošanu tiek ierakstīta kā apgrūtinājums Zemesgrāmatā. 

3.2. Blakusklients ir atbildīgs par objekta pievienošanas projekta saskaņošanu ar zemes 

īpašnieku atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

4. Ūdens patēriņa skaitītāji 

 

4.1. No jauna izbūvētie ūdens vada tīkli pievienojami pie maģistrālajiem tīkliem uzstādot ūdens 

patēriņa skaitītāju ārpus zemes īpašuma robežām, pēc iespējas tuvāk ūdensvada pievienojuma 

vietai pie maģistrālajiem tīkliem, ja pieslēguma tehniskie noteikumi neparedz savādāk. 

4.2. Ja ūdens patēriņa skaitītājs ir Pakalpojuma sniedzēja īpašumā, tad viņam ir jānodrošina 

šādu prasību izpilde: 

4.2.1. jāveic ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude (verifikācija) atbilstoši spēkā esošajiem  

normatīvajiem aktiem; 

4.2.2. jāuztur ūdens patēriņa skaitītāja atrašanās vietās (telpās, šahtā) tīrība un kārtība;  

4.2.3. jāaizsargā ūdens patēriņa skaitītāja mezgls no aizsalšanas. 

4.3. Ja ūdens patēriņa skaitītājs ir Pakalpojuma lietotāja īpašumā, tad viņam ir jānodrošina šādu 

prasību izpilde:  

4.3.1. jāveic ūdens patēriņa skaitītāju pārbaude (verifikācija) atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

4.3.2. jāuztur ūdens patēriņa skaitītāja atrašanās vietās (telpās, šahtā) tīrība un kārtība; 

4.3.3. jāaizsargā ūdens patēriņa skaitītāja mezgls no aizsalšanas; 

4.3.4. jānodrošina pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma brīva piekļūšana ūdens patēriņa  

skaitītājam tā stāvokļa pārbaudei un rādījumu nolasīšanai. 

4.4. Ja Pakalpojumu sniedzējam ir radušās šaubas par Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai 

valdījumā esošā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu pareizību, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 

par saviem līdzekļiem veikt skaitītāja pārbaudi un nomaiņu. Ja pārbaudē ūdens patēriņa 

skaitītāja rādījumu kļūda nepārsniedz pieļaujamo, pārbaudes izdevumus sedz Pakalpojuma 

sniedzējs, bet, ja pieļaujamā norma ir pārsniegta un ūdens patēriņa skaitītājs ir nederīgs – ūdens 

patēriņa skaitītāja pārbaudes un nomaiņas izdevumus sedz Pakalpojuma lietotājs. 

 

 

 

5. Līguma noslēgšanas kārtība, ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzuma uzskaite, 

norēķinu kārtība un patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumos 

 

5.1. Lai tiktu noslēgts līgums starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma lietotāju par ūdens 

un /vai kanalizācijas pakalpojumiem, to uzskaiti, norēķinu kārtību, abu pušu pienākumiem un 

tiesībām, ir jāievēro sekojošais:  

5.1.1. jaunbūvētiem un rekonstruētiem objektiem līgums jānoslēdz pirms ūdens un/vai 

kanalizācijas tīklu   ekspluatācijas uzsākšanas;  



5.1.2. ja esošajā objektā mainās Pakalpojumu lietotājs, tad jauns līgums tiek slēgts tikai pēc 

iepriekšējā Pakalpojumu lietotāja rakstiska atteikuma saņemšanas (punkts 5.2.3.) un 

finansiālo saistību nokārtošanas. 

 

5.2. Līguma noslēgšanas kārtība: 

5.2.1. līguma noslēgšanai jāiesniedz šādu dokumentu kopijas un/vai jāuzrāda: 

5.2.1.1. fiziskām personām- pase (uzrādīšanai), to pilnvarotām personām – pilnvara, 

pase (uzrādīšanai);  

5.2.1.2. juridiskām personām- reģistrācijas vai komersanta apliecība, pievienotās 

vērtības nodokļa maksātāja  apliecība, vienotā nodokļu maksātāja reģistrācijas 

apliecība, bankas rekvizīti, pilnvara vai izraksta kopija no uzņēmuma reģistra 

par tiesībām uzņēmuma vārdā slēgt līgumu; 

5.2.1.3. objekta īpašumtiesību apliecinošs dokuments, nomas līgums vai līgums par 

ēku un būvju  pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un sagatavošanu privatizācijai; 

5.2.1.4. datus par teritorijas platību un tās izmantošanas veidu – nepieciešamā 

 patērējamā ūdens daudzumu un kanalizācijā novadāmo notekūdeņu apjomu; 

5.2.1.5. zemes gabala topogrāfiskais plāns vai apakšzemes komunikāciju shēmu (pēc 

 Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma); 

5.2.1.6. ja ir lokāla ūdens ieguve, tad ir jāiesniedz Pakalpojuma lietotāja kanalizācijas 

un ūdensvada tīklu tehniskā pase vai kanalizācijas ārējo tīklu shēmas, kā arī visi 

 Pakalpojuma sniedzējam nepieciešamie dati un aprēķini; 

5.2.2. jāsastāda Pakalpojuma lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas 

tīklu apkalpošanas  robežu akts, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa; 

5.2.3. ja mainās Pakalpojuma lietotājs, iepriekšējam Pakalpojuma lietotājam vismaz 10 

dienas pirms lietotāja maiņas par to rakstiski jāinformē Pakalpojumu sniedzējs;  

5.2.4. slēdzot jaunu līgumu ar fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir parādi  iepriekšējā 

līguma ietvaros par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, Pakalpojumu 

sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu (naudas summas iemaksu) 

plānotā 1(viena) mēneša patēriņa apmērā. Maksa tiek uzskaitīta kā garantijas summa, ar 

kuru netiek segti tekošie rēķini. 

5.3. Pakalpojuma lietotāja patērētā ūdens daudzuma uzskaite: 

5.3.1. ūdens daudzumu, ko patērē Pakalpojuma lietotājs, nosaka pēc ūdens patēriņa 

 skaitītāja rādījumiem vai pēc novada domes apstiprinātajām ūdens patēriņa 

normām un Pakalpojuma lietotāja sniegtajām ziņām, kā arī, ņemot vērā faktiski ūdeni 

patērējošo personu skaitu;  

5.3.2. ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus nolasa Pakalpojumu lietotājs un līgumā noteiktajā 

termiņā paziņo tos Pakalpojumu sniedzējam, ja līgumā nav atrunāts citādi; 

    5.3.3. ja Pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā nav informējis Pakalpojuma 

sniedzēju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu vienu mēnesi 

 nosaka, ņemot vērā Pakalpojuma lietotāja vidējo ūdens patēriņu pēdējo trīs 

mēnešu laikā;  

5.3.4. ja Pakalpojuma lietotājs nav iesniedzis informāciju Pakalpojuma sniedzējam par ūdens 

skaitītāja rādījumiem pēdējos 3 (trīs) mēnešus, tad Pakalpojuma sniedzējs piemēro 

ikmēneša patēriņa normu ūdenim un kanalizācijai 10 (desmit kubikmetrus) m³ uz vienu 

faktiski dzīvojošo iedzīvotāju mājsaimniecībā. 

5.3.5. pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt 

kontrolskaitītājus. Pakalpojumu lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojuma sniedzējam 

veikt kontrolmērījumus. 



5.3.6. jaunceļamajiem objektiem celtniecības laikā un kapitāli remontējamiem objektiem 

remonta laikā, ja nav iespējams uzstādīt ūdens skaitītāju, tiek piemēroti fiksētie 

maksājumi, atbilstoši paredzamajam patēriņam, pusēm rakstiski vienojoties. 

5.4. Saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņu uzskaite: 

5.4.1. sadzīves un saimnieciskajā kanalizācijā ieplūstošo notekūdeņu daudzumu nosaka pēc 

ūdens daudzuma, ko Pakalpojuma lietotājs patērē no ūdensvada, uzskaitītus ar ūdens 

patēriņa skaitītāju vai arī pēc spēkā esošajām ūdens patēriņa normām un Pakalpojuma 

lietotāja sniegtajām ziņām, kā arī ņemot vērā ūdeni patērējošo personu skaitu; 

5.4.2. Pakalpojuma lietotājiem, kuriem ir savi vietējie ūdens apgādes avoti (jāiesniedz tīklu 

tehniskā pase) un, kuri notekūdeņus novada saimnieciskās kanalizācijas tīklos, 

notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši ūdens ieguves vietā (artēziskais urbums, aka 

utt.) uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem vai uz ēku un būvju kanalizācijas 

izvada uzstādīto uzskaites ierīču rādījumiem;  

5.4.3. gadījumos, kad dzeramais ūdens tiek iekļauts ražojamās produkcijas sastāvā, vai tiek 

izmantots ražošanas procesā vai tiek izmantots saimnieciskām vajadzībām un netiek 

novadīts saimnieciskajā kanalizācijā, saimniecisko notekūdeņu uzskaiti veic atbilstoši 

ūdens vai notekūdeņu uzskaites ierīcēm, kuras uzstādītas saskaņā ar izdotajiem 

tehniskajiem noteikumiem; 

5.4.4. Pakalpojuma lietotājs nodrošina Pakalpojuma sniedzējam iespēju apsekot 

Pakalpojuma lietotāja īpašumā esošos iekšējos tīklus. 

5.5. Norēķinu kārtība par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem: 

5.5.1. maksu par patērēto ūdeni, sadzīves notekūdeņu novadīšanu saimnieciskās 

kanalizācijas tīklā un attīrīšanu, ja piesārņojošo vielu koncentrācija tajos nepārsniedz 

šajos noteikumos noteiktās normas, nosaka saskaņā ar novada domes noteiktajiem 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem; 

5.5.2 par saimniecisko notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas tīklā ar piesārņojuma vielu 

koncentrāciju virs normas, Pakalpojuma lietotājam tiek aprēķināta papildus maksa par 

saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumiem; 

5.5.3. papildus maksa par saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumiem tiek aprēķināta 

 atkarībā no piesārņojošo vielu koncentrācijas normas pārsniegšanas un mēneša 

saimniecisko notekūdeņu daudzuma: maksa par novadīto saimniecisko notekūdeņu 

daudzumu tiek palielināta tik reižu apmērā, cik reižu piesārņojums pārsniedz normu 

 vienam – visvairāk pārsniegtajam rādītājam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu 

 prasībām. Papildus maksa tiek aprēķināta, pamatojoties uz vienas pārbaudes analīžu 

rezultātiem un var tikt piestādīta 3(trīs) mēnešus pēc kārtas; 

5.5.4. paaugstināta piesārņojuma rašanās apstākļi Pakalpojuma lietotājam jānovērš 1(viena) 

mēneša laikā no tā konstatēšanas brīža, kas tiek fiksēts ar notekūdeņu  analīzes 

testēšanas pārskatu; 

5.5.5. ja tiek konstatēts, ka jebkuras piesārņojošās vielas daudzums notekūdeņos pārsniedz 

maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, par veiktajām analīzēm maksā Pakalpojuma 

lietotājs; 

5.5.6. Noteikumu 5.5.2. - 5.5.5. punkta noteikumi neattiecas uz sadzīves notekūdeņiem, kuri 

tiek savākti publiskajos kanalizācijas tīklos; 

5.5.7. par ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaiņām 

 Pakalpojumu sniedzējs informē Pakalpojuma lietotāju atbilstoši Latvijas Republikas 

likumos “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un “Par dzīvojamo telpu īri” 

noteiktajā kārtībā un termiņos;  

5.5.8. Pakalpojuma lietotājs apmaksā rēķinu par patērēto ūdeni un novadītajiem 

saimnieciskajiem notekūdeņiem līgumā un šajos noteikumos noteiktajā laikā un kārtībā, 

bet ne vēlāk, kā līdz konkrētā mēneša beigām. 



 

5.6. Patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumā: 

5.6.1. ja ir bijusi patvaļīga pieslēgšanās ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem, kā arī, ja 

izbūvēts ar Pakalpojuma sniedzēju nesaskaņots atzars, kas pievienots pirms ūdens 

skaitītāja, patēriņš tiek aprēķināts, saskaņā ar novada domes apstiprinātajiem tarifiem, 

piemērojot koeficientu 2 un pieņemot, ka pakalpojumi bez atļaujas izmantoti trīs 

 mēnešus; 

5.6.2. ja ir patvaļīgi mainīta ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas shēma, noņemtas vai 

bojātas plombas, veikta mehāniska vai cita veida iedarbība uz ūdens patēriņa 

 skaitītāju, samazinot tā rādījumus, patēriņš tiek aprēķināts saskaņā ar novada domes 

apstiprinātajiem tarifiem, piemērojot koeficientu 2. Ja šī pārkāpuma laiks nav precīzi 

 nosakāms, tad pieņem, ka pārkāpums noticis trīs mēnešu periodā;  

5.6.3. ja skaitītājs nav verificēts (pārbaudīts) saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

 noteikumiem,ūdens patēriņu 1(vienu) mēnesi nosaka pēc pēdējo 3 mēnešu vidējā 

 patēriņa apjoma; nākamajā mēnesī patēriņu uzskaita pēc pēdējo 3 mēnešu vidējā 

patēriņa, piemērojot koeficientu 2. 

 

6. Prasības saimnieciskajiem notekūdeņiem, kuri tiek ievadīti kanalizācijas tīklā, un 

saimniecisko notekūdeņu novadīšanas kontrole 

6.1 Saimnieciskās kanalizācijas tīklā ir atļauts ievadīt notekūdeņus: 

6.1.1. kuri nav bīstami kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijai un Pakalpojuma sniedzēja 

apkalpojošā personāla veselībai;  

6.1.2. kurus var attīrīt kopā ar sadzīves notekūdeņiem bioloģiskās attīrīšanas iekārtās, un 

kuros piesārņojošo vielu saturs nepārsniedz piesārņojuma normu, kas ir noteikti spēkā 

esošajos normatīvajos aktos par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī; 

6.1.3. kuru temperatūra nepārsniedz +40˚C; 

6.2. Saimnieciskās kanalizācijas tīklā ir aizliegts ievadīt notekūdeņus, kuri satur: 

6.2.1. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu  

maisījumu rašanos kanalizācijas tīklā; 

6.2.2. bioloģiski nedegradējamas sintētiskas virsmas aktīvas vielas  

6.2.3. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēku veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža  

oglekļa oksīda, zilskābes u.c.) izdalīšanos; 

6.2.4. radioaktīvas vielas; 

6.2.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas un citas vielas, kuras  var 

veicināt tīklu aizsērēšanu; 

6.2.6. pārtikas un ražošanas atkritumus nesasmalcinātā veidā; 

6.2.7. koncentrētus šķīdumus, kuri radušies skalojot cisternas, kublus un tml. 

 

6.3. Notekūdeņu novadīšanas kontrole: 

6.3.1. Pakalpojuma lietotājam jāievēro šādas prasības: 

6.3.1.1. atļaut Pakalpojumu sniedzēja pārstāvjiem konkrētā līguma ietvaros, iepazīties  ar 

Pakalpojuma lietotāja kanalizācijas tīklu, būvju un iekārtu darbību, kā arī pārbaudīt 

 šo noteikumu prasību izpildi, par pārbaudes laiku iepriekš vienojoties; 

6.3.1.2. nekavējoties ziņot par paaugstināta piesārņojuma rašanos notekūdeņos tehnoloģisku 

avāriju gadījumā. 

6.3.2. notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) nosaka Pakalpojuma sniedzējs, 

pamatojoties uz kanalizācijas tehnisko pasi vai tīklu shēmu, saskaņojot ar Pakalpojuma 

lietotāju; 



6.3.3. notekūdeņu paraugu ņemšana notiek Pakalpojuma lietotāja pārstāvja klātbūtnē, un 

Pakalpojumu lietotājam nav tiesības atteikt notekūdeņu paraugu noņemšanu; 

6.3.4. notekūdeņu paraugu ņemšanas periodiskumu un kārtību nosaka Pakalpojumu 

sniedzējs, saskaņā ar analīžu nepieciešamību un tehniskām iespējām; 

6.3.5.Pakalpojumu sniedzējs, nosaka piesārņojošo vielu sarakstu un pieļaujamo piesārņojuma 

daudzumu notekūdeņos pie ieplūdes  kanalizācijas tīklā, kas tiek īpaši atrunāts 

savstarpējā līgumā; 

6.3.6. notekūdeņu analīzes var veikt jebkura akreditēta laboratorija; 

6.3.7. notekūdeņu analīžu rezultāti ir spēkā līdz nākamajai notekūdeņu pārbaudei; 

6.3.8. Pakalpojuma sniedzējs veic atkārtotu notekūdeņu pārbaudi, pamatojoties uz 

Pakalpojuma lietotāja rakstisku iesniegumu, ja ir ievēroti sekojoši nosacījumi: 

6.3.8.1.likvidēti notekūdeņu virsnormatīvo piesārņojuma vielu novadīšanas iemesli; 

6.3.8.2. apmaksāta atkārtota analīzes veikšana; 

6.3.8.3. samaksāta papildus maksa par kanalizācijas piesārņošanu. 

 

7. Ūdens piegādes pārtraukšana un kanalizācijas atvienošana 

 

7.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un pārtraukt 

notekūdeņu novadīšanu atsevišķiem Pakalpojuma lietotājiem vai rajoniem bez iepriekšēja 

brīdinājuma: 

 7.1.1. ja pārtraukta elektroenerģijas piegāde sūkņu stacijām; 

 7.1.2. ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;  

 7.1.3. dabas katastrofas laikā;  

 7.1.4. ūdensvada vai kanalizācijas tīkla avārijas laikā un citos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. 

7.2. Pakalpojumu sniedzējam jādara viss iespējamais, lai ūdens piegādes piespiedu pārtraukums 

nepārsniegtu 24 stundas. Ja pārsniedz 24 stundas, tad Pakalpojumu sniedzējam jānodrošina 

alternatīva ūdens ņemšanas iespēja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

7.3. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu 

novadīšanā, ja Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada un 

kanalizācijas tīkli ir bojāti.  

7.4. Par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānotā remonta laikā Pakalpojumu sniedzējs 

paziņo 2(divas) dienas iepriekš. 

 

8. Ugunsdzēsības ierīces 

 

8.1. Ja Pakalpojuma lietotāja ūdens mērītāja mezglā ir apvadlīnija, lai nodrošinātu 

ugunsdzēsības, iekšējo hidrantu un iekšējo ugunsdzēsības krānu darbību, Pakalpojumu 

sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī. Pakalpojumu lietotājs ir 

atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.  

8.2. Noņemt plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku, vai ugunsdzēsības 

dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojuma lietotājam 24 stundu laikā 

jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai. Maksa par ugunsgrēka 

dzēšanai vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudei patērēto ūdeni tiek noteikta, atbilstoši ūdens 

patēriņa skaitītāju rādījumiem vai pamatojoties uz spēkā esošajiem tarifu aprēķiniem. 

8.3. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut Pakalpojuma lietotājam lietot ūdeni 

no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši ūdens patēriņa 

skaitītāju rādījumiem vai pamatojoties uz spēkā esošo tarifu aprēķiniem.  

 

9. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju aizsardzība 



 

9.1. Pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā esošos ūdensvada un kanalizācijas 

tīklus, ūdensvada pievadus un kanalizācijas izvadus, saskaņā ar noteikumu 1.4.punkta 

noteikumiem, ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs.  

9.2. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piekļūt savā bilancē esošajiem vai ar apkalpes zonas 

robežu aktā noteiktajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kuri atrodas zemes gabalu 

īpašnieku, uzņēmumu un organizāciju teritorijā, šo tīklu tehniskajai apkalpošanai, 

remontam un apsekošanai iepriekš vienojoties ar zemes un ēku īpašniekiem vai valdītājiem, 

bet avāriju gadījumā - jebkurā diennakts laikā iepriekš par to paziņojot zemes un ēku 

īpašniekiem vai valdītājiem. 

9.3. Vietas, kur atrodas ūdensvada un kanalizācijas tīkli, nedrīkst būt pieblīvētas ar dažādiem 

materiāliem, iekārtām vai uzceltām būvēm. Jābūt iespējai brīvi piebraukt speciālajai 

tehnikai un mehānismiem, lai varētu likvidēt avāriju un veikt profilaktiskos darbus.  

9.4. Aizliegts: 

9.4.1. novietot uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, noslēgarmatūras, skatakām un 

hidrantiem, materiālus un citus priekšmetus; 

9.4.2. nepiederošām personām veikt jebkādus darbus ūdensvada un kanalizācijas tīklos; 

9.4.3. bojāt hidrantu un citas informatīvās plāksnītes. 

 

 9.5. Pakalpojuma lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 

tehnisko apkopi un darbību: 

9.5.1 ja Pakalpojumu lietotājs savām vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus (artēziskos 

 urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no 

 centralizētiem ūdensvada tīkliem, pa kuriem tiek piegādāts ūdens; 

9.5.2. Pakalpojuma lietotājam jāseko ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un armatūras 

 tehniskajam stāvoklim, un jebkura noplūde, nekavējoties, jālikvidē par saviem 

 līdzekļiem. 

9.6. Pakalpojuma lietotājam jābūt savā īpašumā vai valdījumā izbūvēto ūdensvada un 

kanalizācijas iekārtu tehniskai dokumentācijai (izpilddokumentācija, tīklu un iekārtu 

tehniskās pases utt.).  

9.7. Pakalpojuma lietotājam – juridiskai personai notekūdeņi kanalizācijas tīklā jānovada 

atbilstoši šo noteikumu sestā punkta prasībām. 

 

 9.8. Aizliegts, bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju, kanalizācijas skataku lūkās izliet 

notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņa 

ūdeņus. 

9.9. Pakalpojuma lietotājam ir jāsagatavo savā īpašumā vai valdījumā esošie iekšējie tīkli un 

armatūra, kā arī ūdens mērīšanas mezgli darbam zemas gaisa temperatūras apstākļos.  

 

9.10. Aizliegts atstāt atvērtus iekšējā ūdensvada tīkla krānus, nolūkā novērst ūdensvada tīkla 

aizsalšanu, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar Pakalpojuma sniedzēju un atrunāts 

savstarpējā līgumā.  

 

9.11. Pakalpojuma lietotājam piederošās ēkās, kur pagraba telpās ir ierīkotas sanitārās iekārtas 

(izlietnes, sēdpodi, trapi u.c.), uz pagraba kanalizācijas izvada un drenāžas sistēmas ir 

jāierīko vienvirziena vārsts ar aizbīdni.  

 

9.12. Ja Pakalpojuma lietotājs neizpilda 9.11. punktā noteiktās prasības, nav hermētiski 

aizvērtas revīzijas, ir bojātas sanitārās iekārtas, netiek ievēroti šie noteikumi un Latvijas 



būvnormatīvi, tad Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par applūdinātajām telpām un 

materiālajiem zaudējumiem. 

 

9.13 Pakalpojuma lietotājam jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa kapes, savas 

teritorijas robežās esošas ūdensvada un kanalizācijas ietaises (caurules, ūdens patēriņa 

skaitītāji, lūkas, skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, 

applūdināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, Jāseko, lai uzstādītās plombas 

netiktu noņemtas vai bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana no skatakām. 

Pakalpojuma lietotājam jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai žogiem plāksnītes ar norādi par 

hidrantu, armatūras un skataku atrašanās vietu.  

  

9.14. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies Pakalpojuma lietotāja 

īpašumā vai valdījumā esošu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju bojājumu dēļ. 

 

9.15. Pakalpojuma lietotājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju pārtraukt 

ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu Blakusklientiem.  

 

9.16. Atklājot ūdensvada un kanalizācijas maģistrālo tīklu un būvju bojājumus, Pakalpojuma 

lietotājam par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam un iespēju robežās jāiezīmē 

bojātā vieta.  

 

9.17. Fiziskām un juridiskām personām, kuras sabojājušas ūdensvada un kanalizācijas tīklus un 

būves, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu sniedzējam. Bojājumi jānovērš pašu 

spēkiem un par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja tehniskajā uzraudzībā, kā arī 

jāatlīdzina zaudējumi, kuri radušies izraisīto bojājumu rezultātā. 

 

9.18. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzēja 

zaudējumi par bojātajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un būvēm, kā arī izdevumi 

notekūdeņu attīrīšanas normāla tehnoloģiska procesa atjaunošanai kanalizācijas attīrīšanas 

iekārtās, ja tie radušies Pakalpojuma lietotājam, pārkāpjot šo noteikumu 6.punktā minētās 

prasības. Vainīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai jāsamaksā valsts uzraudzības iestāžu 

uzliktais naudas sods.  

 

9.19. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo noteikumu pārkāpumus, Pakalpojumu 

lietotāja pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas laiku. 

Pakalpojumu lietotāja atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu no atbildības un pienākuma 

novērst pārkāpumus.  

 

9.20. Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja attiecības, kuras nav noteiktas šajos 

noteikumos, regulē spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

 

10. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu 

 

10.1. Par noteikumu 4.3, 5.6, 9.3., 9.4., 9.8., 9.9. punktā minēto prasību pārkāpumiem personas 

var tikt administratīvi sodītas. 

10.2. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences 

robežās ir tiesīga: 

    10.2.1. Valsts policija, pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta 

noteikumiem; 



    10.2.2. Alsungas novada pašvaldības policija, pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa 214.
1
panta noteikumiem; 

    10.2.3.Alsungas novada domes Būvvaldes būvinspektors, pamatojoties uz Būvniecības 

likuma 14.panta noteikumiem, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 

“Vispārējie būvnoteikumi” un uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 231.
2
 panta 

noteikumiem; 

10.3. Administratīvās pārkāpuma lietas izskata Alsungas novada domes Administratīvā 

komisija. 

10.4. Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpējus no šo noteikumu pildīšanas.  

 

   11. Noslēguma jautājumi. 

 

11.1. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Alsungas ziņas”. 

11.2. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto līgumu nosacījumi ir spēkā tiktāl, cik tie 

nav pretrunā ar šo noteikumu un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma normām. Pretrunu 

gadījumā pakalpojumu lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pārslēgt līgumus 

jaunā redakcijā. 

 

 

Priekšsēdētāja  D.Kalniņa 

 
 
 
 
 
 
 
  



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 Alsungas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11/2017 

“Alsungas novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un 

aizsardzības noteikumi” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura 

izklāsts 

1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās  daļas noteikumiem, kas 

nosaka, ka pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros 

paredz: 

1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves 

tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 

2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās 

kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 

prasības; 

3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos 

noteikumus, 

4) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību; 

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt 

ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsungas novadā. 

1.3. Saistošie noteikumi nosaka: 

1.3.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves 

tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – 

Ūdenssaimniecības sistēma); 

1.3.2. Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, t.sk. brīvkrānu 

lietošanas un aizsardzības prasības; 

1.3.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos 

noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 

noteikumus; 

1.3.4. atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums. 

2.1.Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, 

lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, 

un  uzlabotu vides situāciju Alsungas novadā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu. 

3.1.Nav attiecināms. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

4.1.Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu 

lietotāji, ūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji Alsungas novada teritorijā; 

 



Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām. 

5.1.Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Alsungas novada pašvaldība; 

5.2.Alsungas novada pašvaldība un ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzēji- Alsungas novada domes Komunālais iecirknis un SIA 

“Alsunga” ir institūcijas, kurās fiziskas vai juridiskas personas var 

vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām un 

juridiskām 

personām. 

6.1.Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar 

Alsungas novada domes Komunālā iecirkņa un SIA “Alsunga” 

ūdenssaimniecības speciālistiem. 

 

 

 

Priekšsēdētāja D. Kalniņa  

  



5.# 

Par Alsungas novadā divu deklarēto  personu ievietošanu ilgstošās sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā 

D.Kalniņa, M.Baumane, V.Zingberga 

  Saskaņā ar: 

 Alsungas novada Sociālā dienesta 30.08.2017. lēmumu Reģ.Nr. 2.4/65 un 21.09.2017. 

lēmumu Nr. 2.4/73,  

 MK 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  

saņemšanas kārtība”, 

 MK 27.05.2003. noteikumiem Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas  kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6. punktu,  

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj:   

 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes Sociālā dienesta lēmumus Reģistrācijas Nr. 2.4/65 

un Nr.2.4/73 par pašvaldībā deklarēto divu personu ievietošanu ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas centrā “Venta”. 

2. Samaksu par pakalpojumiem veikt Alsungas novada domei, savstarpēji vienojoties par 

izmaksu segšanas kārtību un slēdzot līgumus ar sociālā pakalpojuma sniedzēju Sociālās 

aprūpes un rehabilitācijas centru “Venta”.  

 
 

6.# 

Par zemes gabala atdali nekustamam īpašumam [..] 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 07.09.2017 tika 

saņemts  iesniegums no [..], p.k. [..],  deklarētā adrese [..],  Alsungas novads,  ar lūgumu atdalīt 

no nekustamā īpašuma [..] zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], [..]  un piešķirt 

atdalītajām zemes vienībām jaunus nosaukumus.  

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, 

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

Dome nolemj:   

1. Atļaut atdalīt no  nekustamā īpašuma [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību  ar kadastra 

apzīmējumu [..] -3.70 ha.  

2. Atdalītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu [..] -3.70 ha apstiprināt nosaukumu: 

[..], Alsungas novadā un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi mežsaimniecība 

(NĪLM kods 0201)   

3. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma [..]” zemes vienību  ar kadastra apzīmējumu [..] -

11.39 ha.  

Atdalītajai zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu [..] -11.39 ha apstiprināt nosaukumu [..], 

Alsungas novadā un noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi mežsaimniecība (NĪLM kods 

0201) 
 
 

7.# 

Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamiem īpašumiem [..]  un [..] 

D.Kalniņa, S.Kreičmane  

 

Par zemes vienību atdalīšanu Alsungas novada domē (turpmāk – dome) 13.09.2017 tika 

saņemts  iesniegums no [..], p.k. [..],  deklarētā adrese [..], Alsunga, Alsungas novads, un 

pirkuma līguma ar pilnvarojumu, kas noslēgts 10.02.2017 ar lūgumu: 

 atdalīt no nekustamā īpašuma [..]  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu [..]  un 

piešķirt atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu [..]”, 

 atdalīt no nekustamā īpašuma [..]  zemes gabalus ar kadastra Nr. [..] -8,7 ha un 

[..] -7,5 ha,piešķirot 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,  



 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj:   

 

1. Atcelt  Alsungas novada domes 24.08.2017. protokollēmumus: 

1.1.Nr.15#16 “Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu”, 

1.2.Nr.15#17 “Par nekustamā īpašuma [..] zemes gabalu atdalīšanu”. 

2.. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumu [..] (kadastra Nr. [..]) zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu [..] -1.72 ha.  

3.  Atdalītajai zemes vienībai apstiprināt nosaukumu: [..], Alsungas novadā un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).  

4. Atļaut atdalīt no īpašuma [..]  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..] -8.70 ha; [..] -7.5 ha 

5.  Atdalītajām zemes vienībām apstiprināt jaunu nosaukumu [..], Alsungas novadā un  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

 

 

 

8.# 

Par dzīvojamās platības piešķiršanu 

V. Dunajevs, V. Zingberga  

 

Saskaņā ar: 

 Alsungas novada domē 2017.g. reģistrēto dzīvokļu uzskaites rindu; 

 likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 1. pantu, 

  Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

 Alsungas vidusskolas direktores 18.09.2017. vēstuli “Par dzīvokļa īres līguma 

slēgšanu”, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, 

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj:  

  

1. Piešķirt dzīvokli Skolas ielā 11a Nr. 3, Alsungā [..] p/k p/k [..]. Ģimenē 2 cilvēki. 

2. Saskaņā ar Vidusskolas direktores  18.09.2017. vēstuli “Par dzīvokļa īres līguma 

slēgšanu”, izīrēt dzīvokli Skolas ielā 11, Alsungā, Alsungas novadā  uz laiku [..] p/[..] 

no 01.09.2017. līdz 31.12.2018.  

3. Finanšu nodaļai (vadītāja A.Mundiciema) sagatavot īres līgumus parakstīšanai. 

 

 



 

 
 

9.# 

Par noteikumu “Maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un maksas par 

pakalpojumu apstiprināšanu kārtība”  

V. Dunajevs, A. Mundiciema  

 

Saskaņā ar: 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 

 Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem 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” 

 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem”, 

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. 

sēdes atzinumu,  

Domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa: balsosim, kuri ir  par grozījumiem novada domes 

noteikumus “Maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas 

apstiprināšanas kārtība”. 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 

Dome nolemj:   

 

1. Apstiprināt  grozījumus Alsungas novada domes noteikumus “Maksas pakalpojumu 

izmaksu aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība”. 

2. Atbildīgais par noteikumu ”Maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un 

pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība” uzraudzību ieviešanu un izpildi 

izpilddirektors V. Dunajevs. 

    

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 

Dome nolemj:   

 

1. Apstiprināt Alsungas novada domes noteikumus “Maksas pakalpojumu izmaksu 

aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība”. 



2. Atbildīgais par noteikumu ”Maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un 

pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība” uzraudzību ieviešanu un izpildi 

izpilddirektors V. Dunajevs. 
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NOTEIKUMI  

Alsungas novadā 

 

2017.gada  21.septembrī                                             

 

 

Maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodika un pakalpojumu maksas 

apstiprināšanas kārtība 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes  

iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 

4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Alsungas  novada domes noteikumi “Maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas 

metodika un pakalpojumu maksas apstiprināšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 

nosaka: 

1.1  kārtību, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no Alsungas novada domes 

un tās izveidoto iestāžu un struktūrvienību  sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi; 

1.2 sniegto maksas pakalpojumu izmaksu aprēķināšanas metodiku un maksas par 

pakalpojumu apstiprināšanas kārtību. 

2. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu, skaidri izprotamu un ekonomiski pamatotu 

kārtību izcenojumu noteikšanai par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem. 

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


3. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 3.maija 

noteikumiem 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” un 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 “Noteikumi 

par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

4. Ja tiek grozīti augstāka juridiskā spēka tiesību akti, šie noteikumi ir izmantojami 

tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar augstāka juridiskā spēka tiesību normām. 

5. Noteikumi neattiecas uz: 

5.1. dzīvojamo telpu īres maksu; 

5.2. pašvaldības zemes nomu; 

5.3. ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšanu; 

5.4. biļešu maksām vai pasākumu ieejas maksām; 

5.5. Mūzikas skolas instrumentu nomu; 

5.6. citām maksām, kuras noteiktas ar domes lēmumu. 

 

 

II. Ieņēmumu un izdevumu plānošana un uzskaite 

 

6. Ieņēmumu apjomu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem katra domes iestāde un 

struktūrvienība plāno kārtējam budžeta gadam, ņemot vērā katram pakalpojuma 

veidam apstiprināto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds piemērojams) un 

prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu. 

7. Plānotie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek atspoguļoti kopējā 

pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā. 

8. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžeta kontos, 

un tie tiek izlietoti izdevumu finansēšanai atbilstoši kārtējā gada pašvaldības 

apstiprinātam budžetam. 

 

III. Maksas par maksas pakalpojumu noteikšanas metodika 

 

9. Lai noteiktu katra maksas pakalpojuma izcenojumu, domes Finanšu nodaļa 

sadarbībā ar domes iestādēm un struktūrvienībām katram maksas pakalpojuma 

veidam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu sagatavo maksas pakalpojuma 

izcenojuma aprēķinu (turpmāk tekstā – aprēķins).  

10. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu sastāda tā, lai no tajā sniegtās 

informācijas būtu saprotami pakalpojuma cenu veidojošie izmaksu posteņi, to 

aprēķins un cenas veidošanās principi. 

11. Maksas pakalpojuma izcenojums ietver visas faktiskās izmaksas, kuras rodas, 

sniedzot maksas pakalpojumu, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem, 

vai plānotajām izmaksām, ja faktisko izdevumu palielināšanos nosaka 

likumdošana (piemēram- minimālās algas palielināšanās vai izcenojumos 

ietveramo nodokļu izmaiņas) 

12. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinos iekļautās izmaksas klasificē saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši 

ekonomiskajām kategorijām (EKK). 



13. Atkarībā no specifikas, aprēķinam izmanto iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas 

uzskaitītos izdevumus vai attiecīgajā gadā plānotās izmaksas. 

14. Maksas pakalpojuma, izņemot maksu par nekustamā īpašuma iznomāšanu, 

izcenojumu aprēķina pēc šādas formulas:  

 

Imp = (Tizm + Nizm)/Vsk, kur 

 

Imp – viena sniegtā maksas pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums; 

Tizm – tiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma 

sniegšanu. Šīs izmaksas  ietver maksas pakalpojuma sniegšanai izlietoto materiālu iegādes 

izmaksas, tiešos izdevumus darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas; 

Nizm – netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā maksas 

pakalpojuma sniegšanu (iestādes vadībā un administrācijā nodarbināto darbinieku un citu 

darbinieku darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pamatlīdzekļu 

remonta un ekspluatācijas izdevumi, telpu apkures un apgaismošanas izdevumi, pamatlīdzekļu 

nolietojums,  apdrošināšanas maksājumi, sakaru pakalpojumi, vispārējas nozīmes palīgmateriāli 

un citi ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu netieši saistīti izdevumi); 

Vsk – plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā. 

 

14.1. Tiešās izmaksas (Tizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

Tizm = (B+S+P+F+C), kur 

 

B - institūcijas tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku atalgojums. Atalgojumu 

veido procesā iesaistīto darbinieku skaits, viņu izlietotais darba laiks un darba samaksa. Tieši 

pakalpojuma sniegšanā iesaistītie darbinieki ir tie, kas tieši nodrošina un piedalās pakalpojuma 

sniegšanā. Šajā sadaļā netiek iekļauts administrācijas atalgojums; 

S – tieši pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas. 

P – samaksa par citiem pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un 

pakalpojumiem, t.sk. pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo materiālu un mazvērtīgā inventāra 

iegādes izdevumi, energoresursu, ūdens un citu  pakalpojumu izmaksas. Šos izdevumus 

aprēķina tādā apmērā, lai pakalpojuma cenas aprēķinā tiktu iekļauti  visi ar pakalpojuma 

sniegšanu saistītie izdevumi; 

F – to pamatlīdzekļu nolietojuma summa, kurus izmanto attiecīgā pakalpojuma 

sniegšanai. Ja pakalpojuma sniegšanai nepieciešams iegādāties papildu pamatlīdzekļus, 

izdevumos iekļauj arī plānojamo pamatlīdzekļu nolietojuma summu; 

C – citas tiešās izmaksas, kas pēc ekonomiskās būtības ir attiecināmas uz pakalpojuma 

sniegšanu. 

 

14.2. Netiešās izmaksas (Nizm) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

Nizm = A x k, kur 

 

A – administrācijas izdevumi jeb tādi izdevumi, kuri nodrošina iestādes vai 

struktūrvienības vispārējo darbību, lai attiecīgie darbinieki varētu sekmīgi sniegt maksas 

pakalpojumu; 

k – koeficents (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas 

izdevumiem ir plānots attiecināt uz konkrētā maksas pakalpojuma sniegšanu. To rēķina, katra 



konkrētā pakalpojuma sniegšanā tieši iesaistīto darbinieku plānoto atalgojumu (gadā) izdalot ar 

visu iestādes vai struktūrvienības ar pakalpojuma sniegšanu saistīto darbinieku atalgojumu 

(gadā).  

 

15. Kritērijus izmaksu klasificēšanai tiešajās un netiešajās izmaksās, kā arī netiešo 

izmaksu attiecināšanai uz konkrēto maksas pakalpojuma veidu  nosaka, pamatojoties 

uz maksas pakalpojuma un tā sniegšanas procesa specifiku. 

16. Maksa par izglītības iestāžu pakalpojumiem:  

16.1. vecāku maksas par ēdināšanu  izglītības iestādēs tiek aprēķinātas tikai no izmaksām, 

kuras sastāda ēdināšanas pakalpojuma izmaksas (produktu izmaksas, ēdienu gatavošanas 

izmaksas); 

16.2. Vecāku līdzfinansējuma  maksa Alsungas mūzikas skolā  tiek noteikta ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.
1
 daļu.. 

17. Nekustamā īpašuma nomas maksas noteikšanai,  iznomājot Alsungas novada 

pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu, domes iestādes un struktūrvienības 

ievēro likumu “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanu” un Ministra kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumus Nr.515 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 

metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”. 

18. Domes iestādes un struktūrvienības cenrādī, nosakot nekustamā īpašuma nomas 

maksu par Alsungas novada pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu, ievēro, ka 

nomas maksa nosakāma tik liela, lai tā pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti 

ar iznomājamā objekta pārvaldīšanu un uzturēšanu iznomāšanas periodā. 

19. Nekustamā īpašuma nomas maksu nomas objektam mēnesī (bez  pievienotās vērtības 

nodokļa) aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

1) NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 
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NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts (aprēķina 

saskaņā ar šo noteikumu 19.1.punktu); 

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts; 

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 

19.2.punktu); 

 

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

19.1. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

1) Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C 

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā; 

A – attiecīgā nekustamā īpašuma, kurā atrodas nomas objekts uzturēšanas 

(apsaimniekošana, inženierkomunikāciju uzturēšana un apkope, iekšējā uzkopšana, nekustamā 

īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes  uzkopšana) plānotās izmaksas, kā arī plānotās 

materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā; 



Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla 

plānotā atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā 

objekta uzturēšanā gadā; 

P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, 

kurus izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piederīgās teritorijas uzkopšanā; 

N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami 

nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". (Nedrīkst pārsniegt 2,5 % no 

attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā); 

Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā; 

Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam 

īpašniekam piederošas zemes vienības; 

Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam 

tāds ir jāmaksā; 

C – citas izmaksas; 

19.2. Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

 

Nizm = Adm x k/Kpl, kur 

 

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā; 

Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības 

nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, 

atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā 

personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie izdevumi, 

kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas 

objekts; 

k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas 

izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, nekustamo 

īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja 

darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā); 

Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā. 

20.  Par maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķināšanas pareizību un atbilstību atbild 

aprēķina sagatavotājs, aprēķinu saskaņo  iestādes vai struktūrvienības vadītājs.  

21. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinā, noteikumos un lēmumos  par maksas 

pakalpojumu cenrādi izcenojumu summas norāda euro un centos. 

 

 

IV. Maksas par maksas pakalpojumu apstiprināšana 

 

 

22.    Katra domes iestāde un struktūrvienība izvērtē sniedzamos pakalpojumus, ņemot vērā to 

būtību un sniegšans lietderību,kā arī atbilstību iestādes  vai struktūrvinības darbības 

mērķiem un  nolikumam. Iestādes un struktūrvienības plāno tiai tādus maksas 

pakalpojumus, pēc kuriem ir pieprasījums. 

23.    Domes Finanšu nodaļa kopā ar attiecīgās iestādes vai struktūrvienības vadītāju sagatavo 

lēmuma projektu par maksas pakalpojumu cenrādi vai tā grozījumiem. Pēc tam, atbilstoši 

pašvaldībā noteiktajai kārtībai par izskatāmo dokumentu iesniegšanu un saskaņošanu, 



iesniedz to domē apstiprināšanai.  Lēmumprojektam pievieno maksas pakalpojuma 

izcenojuma aprēķinu. 

24.  Ar domes lēmumu apstiprina maksas pakalpojumu cenrādi visiem sniedzamajiem maksas 

pakalpojumiem.  

25.  Lai nodrošinātu maksas pakalpojumu pieejamību, apstiprinot maksas pakalpojumu cenrādi, 

dome normatīvajos aktos noteiktām mērķgrupām (piemēram, bērni, studenti, daudzbērnu 

ģimenes, pensionāri, personas, kurām noteikta invaliditāte, bez vecāku gādības palikuši 

bērni) var paredzēt atvieglojumus un to piemērošanas nosacījumus.  

26. Maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas lēmumā noteiktajā laikā. 

Apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis tiek publicēts domes Mājas lapā internetā un 

domes informatīvajā izdevumā “Alsungas ziņas”. 

27.  Maksas pakalpojumu cenrādi izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. 

28. Maksas pakalpojumu cenrāžus pārskata ne retāk kā reizi trijos gados. 

29. Grozījumus  maksas  pakalpojumu cenrāžos izdara arī  šādos gadījumos: 

29.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē  

sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu; 

29.2. ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās 

izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus; 

29.3. ir tā mainījies plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā laikposmā, ka 

tas būtiski ietekmē vienas pakalpojuma vienības sniegšanas izmaksas. 

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

30. Noteikumi stājas spēkā nākošajā  dienā pēc to pieņemšanas. 

31. Šie noteikumi jāpiemēro, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu jebkuram jaunam 

pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegtajam  maksas pakalpojumam. 

32. Maksas pakalpojumu izcenojumi, kas apstiprināti pirms šo noteikumu stāšanās spēkā ir 

jāpārskata un jāveic izcenojuma pārrēķināšana atbilstoši šiem noteikumiem līdz 

2017.gada 31.decembrim. 

 

 

Priekšsēdētāja  D.Kalniņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

1.pielikums 

Alsungas  novada domes 

2017.gada 21.septembra noteikumiem   

“Maksas pakalpojumu izmaksu 

aprēķināšanas metodika un 

pakalpojumu maksas apstiprināšanas 

kārtība” 

 

 

APSTIPRINU 

 

__________________________________________   

                                                                                                  (amats)    (vārds, uzvārds)    

(paraksts) 

 

________.gada ___.______________________ 

  

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

 

Iestāde,struktūrvienība________________________________________________________ 

Maksas pakalpojuma veids  ____________________________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods 

Rādītājs (materiāla/izejvielas 

nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu 

veidi) 

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā 

viena maksas pakalpojuma veida 

nodrošināšanai 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas x 

   

   

 Tiešās izmaksas kopā:  

 Netiešās izmaksas x 

   

   

 Netiešās izmaksas kopā:  

 Pakalpojuma izmaksas kopā:  

 

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.)   

Maksas pakalpojuma izcenojums (euro) (pakalpojuma izmaksas kopā, 

dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laikposmā)  

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)*   

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)* (prognozētais maksas pakalpojumu 

skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma izcenojumu)  

             Piezīme. *Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads. 



 

Aprēķinu sastādīja: ________________________________________________                               

                                                 (amats)    (vārds, uzvārds)    (paraksts) 

Aprēķins saskaņots:_________________________________________________ 

                             ( amats)  (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 

 

 

 

  



 

                        Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (Metodika) 

 

 

Iestāde/struktūrvienība  Alsungas vidusskola 

 

Maksas pakalpojuma veids ________Skolēnu, audzēkņu un darbinieku ēdināšana__ 

 

Laika posms ______________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

1000 Atlīdzība  

t.sk. 1119 Darba alga  

         1147 Piemaksa par papildus pienākumu veikšanu  

         1210 VSAO iemaksas  

         1221 Darba nespējas lapu apmaksa  

         2363 Produktu izmaksas  

2111/2112 Komandējuma izdevumi  

2219 Sakaru pakalpojumi  

2221 Izdevumi par apkuri  

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju  

2223 Izdevumi par elektroenerģiju  

2234 Sanitārās grāmatiņas   

2235 Apmācību izdevumi  

2241 Ēku un telpu remonta izmaksas  

2243 Iekārtu uzturēšana un remonts  

2244 Ēku un telpu uzturēšanas izmaksas  

2249 Deratizācijas pakalpojumu izdevumi  

2251 Informācijas sistēmu uzturēšana  

2279 Pārbaužu un ekspertīžu izdevumi  

2311 Kancelejas preces   

2312 Mazvērtīgā inventāra iegāde  

2350 Mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un 

pārējo saimniecības materiālu  iegāde 

 

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija  

   

 Tiešās izmaksas kopā  

   

 Netiešās izmaksas ( Nizm)  

   

 Administratīvās izmaksas *  

1119 Atalgojums  

1210 VSAOI  



2224 Sauso sadzīves atkritumu izvešana  

   

 Netiešās izmaksas kopā   

   

 Izmaksas kopā  

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika posmā 

(gab.) 

Brokastis- 

Pusdienas-  

Launags-  

Maksas pakalpojuma izcenojums (Ēdināšanas pakalpojuma 

izmaksas kopā, dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu 

noteiktā laika posmā) 

20 %Brokastis- 

60%Pusdienas-  

20%Launags- 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika posmā  

(gab.) 

 

Prognozētie ieņēmumi gadā (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā  reizināts ar izcenojumu) 

 

 

Piezīme. * Lietvedes atlīdzība u.c. izdevumi procentuāli pakalpojuma administrēšanai  

izlietotajam 

 

Aprēķinu sagatavoja:_________________________________________ 

 

Aprēķins saskaņots: 

Iestādes vadītāja :___________________________________________ 

                                        (vārds,uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (Metodika) 

 

Iestāde/struktūrvienība  Sabiedrisko pakalpojumu centrs 

Maksas pakalpojuma veids    Veļas mazgāšana, dušas izmantošana 

Laika posms ______________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

1000 Atlīdzība  

t.sk. 1119 Darba alga  

         1147 Piemaksa par papildus pienākumu veikšanu  

         1210 VSAO iemaksas  

         1221 Darba nespējas lapu apmaksa  

         2350 Mazgāšanas līdzekļi  

2219 Sakaru pakalpojumi  

2221 Izdevumi par apkuri (malka, malkas 

sagatavošana) 

 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju  

2223 Izdevumi par elektroenerģiju  

2224 Sauso sadzīves atkritumu izvešana  

2241 Ēku un telpu remonta izdevumi  

2243 Iekārtu uzturēšana un remonts  

2244 Ēku un telpu uzturēšanas izdevumi  

2249 Pārējie ēku un telpu uzturēšanas izdevumi  

2311 Kancelejas preces  

2312 Mazvērtīgā inventāra iegāde  

2350 1 Dezinfekcijas līdzekļu un pārējo saimniecības 

materiālu  iegāde 

 

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija  

 Tiešās izmaksas kopā  

   



 Netiešās izmaksas (Nizm)  

   

 Netiešās izmaksas kopā  

   

 Izmaksas kopā   

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika posmā 

(gab.) 

Veļas mazgāšana, 

 Dušas 

Maksas pakalpojuma izcenojums (Pakalpojuma izmaksas 

kopā, dalītas ar  pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laika 

posmā) 

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)*  

Prognozētie ieņēmumi gadā* (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā reizināts ar izcenojumu) 

 

Piezīme. * Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads. 

Aprēķinu sagatavoja:________________________________________________ 

Aprēķins saskaņots: 

Iestādes vadītāja ___________________________________________ 

                                        (vārds, uzvārds, paraksts) 

                        Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (Metodika) 

 

 

Iestāde/struktūrvienība  Pašvaldības iestādes un struktūrvienības ** 

 

Maksas pakalpojuma veids   Nedzīvojamo telpu noma    

 

Laika posms ______________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

1000 Atlīdzība  

t.sk. 1119 Darba alga  

         1147 Piemaksa par papildus pienākumu veikšanu  

         1210 VSAO iemaksas  

         1221 Darba nespējas lapu apmaksa  

2111/2112 Komandējuma izdevumi  

2219 Sakaru pakalpojumi  

2221 Izdevumi par apkuri  

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju  

2223 Izdevumi par elektroenerģiju  

2224 Sauso sadzīves atkritumu izvešana  

2235 Apmācību izdevumi  

2241 Telpu remonta izdevumi  

2243 Iekārtu uzturēšana un remonts  



2244 Pārējie ēku un telpu uzturēšanas izdevumi  

2249 Deratizācijas pakalpojumu izdevumi  

2251 Informācijas sistēmu uzturēšana  

2279 Ēku, telpu u.c. ekspertīzuizdevumi  

2311 Kancelejas preces  

2312 Mazvērtīgā inventāra iegāde  

2350 Mazgāšanas līdzekļu, dezinfekcijas līdzekļu un 

pārējo saimniecības materiālu  iegāde 

 

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija  

   

                Tiešās izmaksas kopā (Tizm)  

   

              Netiešās izmaksas (Nizm)  

   

        Administratīvās izmaksas *  

   

 Netiešās izmaksas kopā  

   

 Izmaksas kopā   

   

 

Telpu kopējā platība kv.m.  

Dienu skaits laikaposmā (gadā)  

Maksas pakalpojuma (  par kv.m.) izcenojums dienā    

Mēnešu skaits gadā   

Maksas pakalpojuma izcenojums (par kv.m.) mēnesī  

Stundu skaits gadā  

Maksas pakalpojuma izcenojums ( par stundu)  

Maksas pakalpojuma izcenojums ( par dienu)  

Prognozētie ieņēmumi gadā (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā  reizināts ar izcenojumu) 

 

 

Piezīme. *  Administrācijas izmaksas proporcionāli pakalpojuma administrēšanai  izlietotajam 

laikam 

                 ** Atsevišķi katrai iestādei un struktūrvienībai 

 

 

Aprēķinu sagatavoja:_________________________________________ 

 

Saskaņots: 

Iestādes vadītāja ___________________________________________ 

                                        (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (Metodika) 

 

 

Iestāde/struktūrvienība  Domes iestādes un struktūrvienības 

 

Maksas pakalpojuma veids    Printēšana, kopēšana 

Laika posms ______________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  

(atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu 

veidi) 

Izmaksu kopējais  apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

2223 Elektroenerģija  

2311 Biroja preces  

 Papīrs  

 Toneri, krāsas  

2239 Tonera kasešu uzpildīšana  



2243 Iekārtu uzturēšana un 

remonts 

 

2312 Inventārs  

5230 Pamatlīdzekļu 

amortizācija 

 

   

 Tiešās izmaksas kopā  

   

 Netiešās izmaksas 

(Nizm) 

 

   

 Administratīvās izmaksas*  

   

 Netiešās izmaksas kopā  

   

 Izmaksas kopā   

   

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits 

noteiktā laika posmā(Lapas) 

 

Melnbalta A4 no vienas puses  

Melnbalta A4 no abām pusēm  

Melnbalta A3 no vienas puses 

Melnbalta A3 no abām pusēm 

Krāsaina A4 no vienas puses 

Krāsaina A4 no abām pusēm 

Krāsaina A3 no vienas puses 

Krāsaina A3 no abām pusēm 
 

Maksas pakalpojuma izcenojums 

(Pakalpojuma izmaksas kopā, dalītas ar  

pakalpojuma vienību skaitu noteiktā 

laikaposmā) 

 

Melnbalta A4 no vienas puses  

Melnbalta A4 no abām pusēm  

Melnbalta A3 no vienas puses 

Melnbalta A3 no abām pusēm 

Krāsaina A4 no vienas puses 

Krāsaina A4 no abām pusēm 

Krāsaina A3 no vienas puses 

Krāsaina A3 no abām pusēm 
 

Prognozētie ieņēmumi gadā* 

(prognozētais maksas pakalpojumu skaits 

gadā reizināts ar izcenojumu) 

 

*Pakalpojuma sniedzēja atlīdzība proporcionāli kancelejas pakalpojumu sniegšanas 

laikam, elektrība 

 

Aprēķinu sagatavoja:________________________________________________ 

 

Aprēķins saskaņots: 

Iestādes vadītāja ___________________________________________ 

                                        (vārds, uzvārds, paraksts) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (metodika) 

Iestāde/struktūrvienība  Komunālais iecirknis 

Maksas pakalpojuma veids    Asenizācijas pakalpojumiem ** 

Laika posms ______________________________________ 



Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

1000 Atlīdzība  

t.sk. 1119 Darba alga  

         1147 Piemaksa par papildus pienākumu veikšanu  

         1210 VSAO iemaksas  

         1221 Darba nespējas lapu apmaksa  

         2322 Degviela  

2229 Izdevumi attīrīšanas iekārtu izmantošanai  

2234 Izdevumi veselībai (arodārsts u.c.)  

2235 Apmācību izdevumi  

2242 Tehnikas uzturēšana un remonts  

2243 Iekārtu uzturēšana un remonts  

2247 Apdrošināšanas izdevumi  

2329 Eļļas un smērvielas  

2350  Saimniecības materiālu  iegāde  

2519 Nodokļi un nodevas  

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija  

   

 Tiešās izmaksas kopā  

   

 Netiešās izmaksas( Nizm)       

   

 Administratīvās izmaksas *  

   

 Netiešās izmaksas kopā   

   



 Izmaksas kopā   

   

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika posmā 

(gab)   pa pakalpojumu veidiem    

 

Maksas pakalpojuma izcenojums (Pakalpojuma izmaksas 

kopā, dalītas ar  pakalpojuma vienību skaitu noteiktā 

laikaposmā) 

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)  

Prognozētie ieņēmumi gadā  (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā reizināts ar izcenojumu) 

 

 

Piezīme. * Struktūrvienības vadītāja, komunālā iecirkņa saimniecības pārziņa,  grāmatvedes un 

kasieres atlīdzība procentuāli pakalpojuma administrēšanai  izlietotajam laikam 

                ** Transports asenizācijai- pie tehnikas pakalpojumiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (metodika)  

        Iestāde/struktūrvienība  Komunālais iecirknis 

Maksas pakalpojuma veids    Kanalizācijas novadīšana   



Laika posms ______________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

   

2243 Iekārtu uzturēšana un remonts  

2244 Ēku un būvju uzturēšanas izdevumi  

2249 Pārējās ēku un telpu remonta un uzturēšanas 

izmaksas 

 

2279 Analīžu veikšanas izmaksas  

2312 Inventāra iegāde  

2350  Saimniecības materiālu  iegāde  

2519 Nodokļi un nodevas  

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija  

   

 Tiešās izmaksas kopā  

   

 Netiešās izmaksas ( Nizm)   

   

 Administratīvās izmaksas*  

   

 Netiešās izmaksas kopā  

   

 Izmaksas kopā   

   

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika posmā 

(gab)   pa pakalpojumu veidiem 

 



                                                 Kubikmetri                                               

Maksas pakalpojuma izcenojums (Pakalpojuma izmaksas 

kopā, dalītas ar  pakalpojuma vienību skaitu noteiktā 

laikaposmā) 

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)  

Prognozētie ieņēmumi gadā  (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā reizināts ar izcenojumu) 

 

 

Piezīme. * Struktūrvienības vadītāja ,komunālā iecirkņa saimniecības pārziņa   grāmatvedes un 

kasieres atlīdzība procentuāli pakalpojuma administrēšanai  izlietotajam laikam 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (Metodika) 

Iestāde/struktūrvienība  Komunālais iecirknis 

Maksas pakalpojuma veids    Tehnikas pakalpojumi ** 

Laika posms ______________________________________ 

 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

1000 Atlīdzība  

t.sk. 1119 Darba alga  

         1147 Piemaksa par papildus pienākumu veikšanu  

         1210 VSAO iemaksas  

         1221 Darba nespējas lapu apmaksa  

         2322 Degviela  

2219 Sakaru pakalpojumi  

2221 Izdevumi par apkuri  

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju  

2223 Izdevumi par elektroenerģiju  

2224 Sauso sadzīves atkritumu izvešana  

2234 Izdevumi veselībai (arodārsts u.c.)  

2235 Apmācību izdevumi  

2242 Tehnikas uzturēšana un remonts  

2241 Ēku un telpu remonta izdevumi  

2243 Iekārtu uzturēšana un remonts  

2247 Apdrošināšanas izdevumi  

2261 Remonta telpu noma  

2311 Kancelejas preces  

2312 Mazvērtīgā inventāra iegāde  



2329 Eļļas un smērvielas  

2350  Saimniecības materiālu  iegāde  

2519 Nodokļi un nodevas  

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija  

   

 Tiešās izmaksas kopā  

   

 Netiešās izmaksas ( Nizm)  

   

 Administratīvās izmaksas *  

   

 Netiešās izmaksas kopā  

   

 Izmaksas kopā   

   

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika posmā 

(gab)   pa pakalpojumu veidiem    

 

Maksas pakalpojuma izcenojums (Pakalpojuma izmaksas 

kopā, dalītas ar  pakalpojuma vienību skaitu noteiktā 

laikaposmā) 

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)  

Prognozētie ieņēmumi gadā  (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā reizināts ar izcenojumu) 

 

 

Piezīme. * Struktūrvienības vadītāja, komunālā iecirkņa saimniecības pārziņa  grāmatvedes un 

kasieres atlīdzība procentuāli pakalpojuma administrēšanai  izlietotajam laikam 

                ** Atsevišķi katram pakalpojumu veidam (transporta pakalpojumi, grants iekraušana, 

transports asenizācijai….), katrai tehnikas vienībai 

 

 

 

 

 



Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķins (Metodika) 

Iestāde/struktūrvienība  Komunālais iecirknis 

Maksas pakalpojuma veids    Ūdens apgāde   

Laika posms ______________________________________ 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods  

EKK 

Izdevumu veids  (atlīdzība, pakalpojumi, 

materiāli  un citi izmaksu veidi) 

Izmaksu kopējais  

apjoms noteiktajā 

laikposmā maksas 

pakalpojuma 

nodrošināšanai Euro 

1 2 3 

 Tiešās izmaksas (T izm)  

2241 Ēku un būvju (sūkņu māju) remonta izdevumi  

2243 Iekārtu uzturēšana un remonts  

2244 Ēku un telpu uzturēšanas izmaksas  

2249 Pārējās ēku un telpu remonta un uzturēšanas 

izmaksas 

 

2279 Ūdens analīžu veikšanas izmaksas  

2312 Inventāra iegāde  

2350  Saimniecības materiālu  iegāde  

2519 Nodokļi un nodevas  

5230 Pamatlīdzekļu amortizācija  

   

 Tiešās izmaksas kopā  

   

 Netiešās izmaksas (Nizm)  

   

 Administratīvās izmaksas *  

   

 Netiešās izmaksas kopā   

   

 Izmaksas kopā   

   

 



Prognozētais maksas pakalpojumu skaits noteiktā laika posmā 

(gab)   pa pakalpojumu veidiem 

                                                 Kubikmetri                                               

 

Maksas pakalpojuma izcenojums (Pakalpojuma izmaksas 

kopā, dalītas ar  pakalpojuma vienību skaitu noteiktā 

laikaposmā) 

 

Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)  

Prognozētie ieņēmumi gadā  (prognozētais maksas 

pakalpojumu skaits gadā reizināts ar izcenojumu) 

 

 

Piezīme. * Struktūrvienības vadītāja, komunālā iecirkņa saimniecības pārziņa, grāmatvedes un 

kasieres atlīdzība procentuāli pakalpojuma administrēšanai  izlietotajam laikam. 

 

  



2.pielikums 

Alsungas novada domes 

2017.gada 21.septembra noteikumiem   

“Maksas pakalpojumu izcenojumu 

noteikšanas metodika  un  

izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 

 

 

 

___________________________________________ maksas pakalpojumu cenrādis  

  (iestāde vai struktūrvienība) 

 

 

 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena bez PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar PVN 

(euro) 

      

      

      

Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro 

samazināto nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un 

piezīmēs norāda Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu. 

 

Aprēķinu sastādīja: ________________________________________________                               

                                                 (amats)    (vārds, uzvārds)    (paraksts) 

Aprēķins saskaņots:_________________________________________________ 

                             ( amats)  (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums


10.# 

Nekustamā īpašuma [..] zemes ierības projekta apstiprināšana 

D.Kalniņa, S.Kreičmane 

    Saskaņā ar: 

 zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam [..] ar kadastra apzīmējumu Nr. [..], 

kas izstrādāts, pamatojoties uz īpašuma [..] 2016. gada 25. augusta Alsungas novada 

domes sēdes protokolu Nr. 9 ‘’Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamam īpašumam 

[..] zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..]’;. 

 Pieņemt zināšanai, ka SIA ‘Latvijasmernieks.lv”’ izstrādājis zemes ierīcības projektu 

nekustamam īpašumam [..], kur   zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  Nr. [..] 

sadalāma divās  daļās kopplatība 12.78 ha;    

 Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta 

noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”; 

 Zemes ierīcības likuma 19.pantu;  

 Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumi" 11. punktu;  

 Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta otrā daļu; 

 Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 

16.1.punktu; 

 Pamatojoties uz likuma ,,Zemes ierīcības likums” 19.panta otro daļu;  

 Likuma ,,Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta otro daļu; 

  Ministru Kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta 

izstrādes noteikumiem"; 

  Ministru Kabineta noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 

16.1.punktu;, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv" izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamam 

īpašumam [..] zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu [..], Alsungas novadā. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma [..] sadalījumu : 

2.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr. [..]   kopplatība 12.78 ha, kas sadalāms 2. 

daļās – 

- zemes gabals Nr.1 ar kadastra apzīmējumu [..] -2.78 ha, atsājot nosaukumu [..], 

Alsungas novadā un  lietošanas mērķi:mežsaimniecība, (kods 0201).  Zemes gabals 

uzmērot var tikt precizēts. Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt adresi [..] Alsungas 

novadā.. 

-      zemes gabals Nr.2, kadastra apzīmējums [..] -10.00 ha, piešķirt nosaukumu [..], nosakot 

lietošanas mērķi- lauksaimniecība (kods 0101). Zemes gabals uzmērot var tikt precizēts. 

2.2. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus saskaņā ar izstrādāto  zemes 

ierīcības projektu. 

2.3 Lēmumu desmit darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūtīt Valsts Zemes 

dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai. 



2.4 Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir pārsūdzams viena mēneša laikā 

Administratīvajā rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401). 

 

11. # 

Par Alsungas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kartības 

nolikumu  

_____________________________________________________________________________

__ 

Z.Vanaga, A.Vanaga 

 

 Saskaņā ar: 

  2001.gada 28.augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtība" 10.punktu, 

 Likumu “Par pašvaldībām”, 

 Izglītības likumu, 

 Alsungas novada domes, Izglītības, sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

14.09.2017. sēdes atzinumu, 

 

Novada domes priekšsēdētāja D.Kalniņa: kuri  balso par grozījumiem 4.nodaļas 4.1. punktā 

 “Iesniegtās  programmas īstenošanas ilgumam jābūt ne mazāk kā 1 mēnesis un ne ilgāk kā 1 

mācību gads”  

 iekļaušanu ALSUNGAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 

FINANSĒŠANAS KĀRTĪBAS Nolikumā.   

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt grozījumus Alsungas novada domes Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtības Nolikumā. 

Novada domes priekšsēdētāja D.Kalniņa  aicina balsot par  Alsungas novada domes Interešu 

izglītības programmu finansēšanas kārtības Nolikumu. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Zaiga Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj: 

 

 

2. Atcelt Alsungas novada domes 2009.gada  3.decembra Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtības Nolikumu. 

3. Apstiprināt   Alsungas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtības Nolikumu. (Pievienots). 

 

 



1.  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta piešķirtā mērķdotācija no valsts budžeta 

līdzekļiem (turpmāk - mērķdotācija) pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas 

iemaksām ALSUNGAS novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) interešu izglītības programmu 

(turpmāk - programma) īstenotājiem. 

1.2. Uz mērķdotāciju var pretendēt ikviena pašvaldības izglītības iestāde, kā arī juridiskās un 

fiziskās personas, kuras pašvaldībā saņēmušas licenci programmas īstenošanai. 

1.3. Mērķdotāciju sadala vienu reizi gadā un pārskata, mainoties valsts piešķirtās mērķdotācijas 

apmēram. 

1.4. Informācija par programmu īstenošanu un izveidi tiek publicēta informatīvajā izdevumā 

 

 

 

 

 

 

  

  

ALSUNGAS NOVADA 

DOME 

Reģistrācijas Nr.90000036596 

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

tālrunis 63351342, faks 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

 

Alsungas novadā 

 

APSTIPRINĀTS: 

Ar Alsungas novada domes  

2017.gada 21.septembra  

Sēdes protokollēmumu Nr.17#11 

 

NOLIKUMS  

2017.gada 21.septembrī 

ALSUNGAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU FINANSĒŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

Izdoti saskaņā ar: 

 2001.gada 28.augusta Ministru 

Kabineta noteikumu Nr.382 

„Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtība" 10.punktu, 

 Likumu “Par pašvaldībām”, 

 Izglītības likumu, 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png
mailto:pasts%20dome@alsunga.lv


"Alsungas ziņas" un mājas lapā  www.alsunga.lv mēnesi pirms pieteikšanās termiņa. 

 

2.  PROGRAMMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

 2.1. Ar nolikumu var iepazīties Izglītības pārvaldē (Alsungā,Skolas ielā 11.) vai interneta mājas 

lapā www.alsunga.lv.  

2.2. Programmas jāiesniedz Izglītības pārvaldē (Alsungā, Skolas ielā 11.) saskaņā ar mājas lapā 

publicēto  informāciju. 

2.3. Izglītības pārvaldē jāiesniedz programmas pieteikuma veidlapa un programma. 

2.4. Programmai jāpievieno: 

2.4.1. licence par interešu izglītības programmu īstenošanu (izņemot pašvaldības izglītības 

iestādes); 

2.4.2. iespēju robežās atsauksmes par iepriekš īstenotajām programmām; 

2.4.3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas personām, kuras veiks programmas īstenošanu. 

2.5. Pašvaldības izglītības iestādes iesniegtajām programmām jābūt saskaņotām ar izglītības 

iestādes vadītāju. 

2.6. Programmas pieteikuma veidlapas jāaizpilda datordrukā vai rokrakstā ar drukātiem burtiem. 

 

3.  PROGRAMMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Iesniegtās programmas izvērtē Alsungas novada domes Izglītības, sociālo lietu, kultūras un 

sporta jautājumu  komiteja. 

3.2. Komiteja sastāv no 4 komitejas locekļiem. 

3.3. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 3 komitejas locekļi. 

3.4 Komitejai ir tiesības noraidīt programmas, kas neatbilst šā nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktam. 

3.5. Programmām izvirzītās prioritātes: 

    3.5.1. suitu tradīciju veicināšana (novadmācība, māksla, tautas dejas, mūzika, u.c.); 

    3.5.2. bērnu un jauniešu fiziskās attīstības veicināšana; 

    3.5.3. tehnisko iemaņu un prasmju attīstīšana. 

3.6. Programmas tiek vērtētas pēc šādiem kritērijiem:  

    3.6.1. programmas atbilstība izvirzītajām prioritātēm; 

    3.6.2. pieteiktās programmas mērķtiecīgums;  

    3.6.3. programmas īstenošanas gaitā sasniedzamie rezultāti; 

    3.6.4. mērķauditorijas specifika (pusaudži, talantīgie bērni u.c.). 

3.7. Komiteja pieņem lēmumu par mērķdotāciju piešķiršanu izvērtētajām programmām un iesniedz 

domē.  

3.8. Izglītības pārvalde 10 darba dienu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas rakstiski informē 

iesniedzēju par programmas projekta atbalstīšanu un piešķirtās mērķdotācijas apjomu vai 

noraidījumu, neinformējot par noraidījuma iemesliem. 

 4.  MĒRĶDOTĀCIJU PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI UN KĀRTĪBA 

  

http://www.alsunga.lv/
http://www.alsunga/


  



4.1. Iesniegtās programmas īstenošanas ilgumam jābūt ne mazāk kā 1 mēnesis un ne ilgāk kā  1 

mācību gads. 

4.2. Minimālais reģistrētais izglītojamo skaits programmā – 10 dalībnieki, programmās, kurās ir 

nepieciešami īpaši mācību līdzekļi, – 8 dalībnieki.   

4.3. Ja komiteja atbalsta fiziskās vai juridiskās personas iesniegto programmu, tad Izglītības 

pārvalde ar programmas iesniedzēju slēdz līgumu par atbalstītās programmas īstenošanu. 

4.4. Ja komiteja atbalsta pašvaldības izglītības iestādes iesniegto programmu, tad pašvaldības 

iestādes vadītājs ir atbildīgs par programmas īstenošanu un piešķirtās mērķdotācijas izlietojumu. 

4.5. Atbalstīto programmu pedagogiem darba samaksa tiek aprēķināta normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

5.  DARBĪBAS PĀRRAUDZĪBA UN KONTROLE 

5.1. Atbalstīto programmu īstenošanas pārbaudi veic Izglītības pārvalde. 

5.2. Finanšu pārraudzības nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti: 

5.2.1. darba laika uzskaites grafiks; 

5.2.2. e-klases žurnāls ar dalībnieku sarakstu, apmeklētību, nodarbību tēmu. 

5.3. Atbalstītās programmas finansēšana tiek pārtraukta, ja 30 darba dienu laikā no līguma 

parakstīšanas brīža programmas īstenošanā nepiedalās noteiktais minimālais dalībnieku skaits. 

5.4. Ja atbalstītā programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtajam programmas aprakstam vai tiek 

fiksēti finanšu pārkāpumi, komitejai ir tiesības lemt par mērķdotācijas maksājumu pārtraukšanu un 

par piešķirtā finansējuma daļēju vai pilnīgu atmaksu. 

5.5. Atbalstītās programmas iesniedzējs 10 darba dienu laikā pēc programmas īstenošanas iesniedz 

Izglītības pārvaldē atskaiti (1.pielikums) par programmas īstenošanu, iekļaujot vizuālos materiālus, 

dalībnieku atsauksmes un atsauksmes presē. 

 

Priekšsēdētāja D.Kalniņa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pielikums  

 Nolikumam „ALSUNGAS NOVADA INTEREŠU 

 IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA“ 

 

 

Alsungas novada interešu izglītības pulciņa skolotāja atskaite par interešu izglītības 

programmas realizāciju 201_ ./ 201_ . m. g 

 

Pulciņa skolotājs                _____________________________________ 

Pulciņš   _____________________________________ 

Stundu skaits nedēļā           _____________________________________ 

 

1.Interešu izglītības pulciņa aktivitātes un sasniegumi  201  ./201  . m.g. 

Skolā       

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

Pagastā, pilsētā 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

Novadā 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

Reģionā 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

Valstī 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

 

2.Kas manā interešu izglītības programmas realizācijā: 

Izdevās_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________ 

Neizdevās_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________ 

 

3.Secinājumi, uzlabojumi   

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Vērtējums un ieteikumi konkrētajā jomā interešu izglītības pulciņu darbības kvalitātes pilnveidei 

novadā 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________201  .gada………………….                                                                                    

Paraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.# 

 Interešu izglītības pulciņi Alsungas novadā 2017.gadā 

Z.Vanaga, A.Vanaga 

 

Saskaņā ar: 

 Likumu “Par pašvaldībām”, “ 

 Izglītības likumu, 

 2001.gada 28.augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu 

finansēšanas kārtība, 

 Interešu izglītības  programmu finansēšanas kārtības Nolikumu, 

 Alsungas novada domes, Izglītības, sociālo lietu, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

14.09.2017. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  Zaiga 

Vanaga, 

“Pretī” nav, 

“Atturas” nav, 

 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt projektu “Interešu izglītības pulciņi Alsungas novadā 2017. gadā (septembris-

decembris)”: 

 

                          INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI ALSUNGAS NOVADĀ ( septembris-

decembris)  

Nr.p.k. Pulciņa nosaukums klases stundas Pulciņa vadītājs 

1. Datorika  1.,2.,3.,4. 4 V.Cīrule 

2. Novadmācība 4.-6. 3 L. Stašaite 

3. Tautiskās dejas 1.-4. 3 D.Martinova 

4. Tautiskās dejas 5.-9. 3 D.Martinova 

5. Sporta pulciņš 5.-9. 3 D. Siliņa 

6. Sporta pulciņš 2.-4. 3 D. Siliņa 

7. Eiropas klubs 8.-12. 1  L.Stašaite        

8. Diskusiju klubs 

”No writing, just 

talking”. 

6.-12. 2 A.Sala 

9. Parole”English” 1.-5. 2 A.Sala 

 

Kopā 24 stundas 

2. Ja piešķirtās mērķdotācijas apjoms nav pietiekams, pēc pedagoga izvēles 8. un 9. 

programmu apvienot, samazināt stundu skaitu vai no vienas programmas atteikties. 

 

 



13.# 

Par degvielas izdevumu atmaksu skolēnu vešanai 

D.Kalniņa, A.Mundiciema 

 

 Izskatot  Alsungas novada domē iesniegtos vidusskolas skolēnu vecāku  [..] un [..]   

12.09.2017. un 04.09.2017.iesniegumus, 

 Alsungas novada domes Finanšu nodaļas  vadītājas A.Mundiciemas iesniegto 

lēmumprojektu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Zaiga 

Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj: 
 

1. Atmaksāt degvielas izdevumus skolēna vešanai pēc vecāku iesniegtajiem degvielas iegādes 

čekiem (ar rekvizītiem), nepārsniedzot  20 (divdesmit) litrus pilnā kalendārā mēnesī. 

Degvielas izdevumus atmaksāt tikai par mācību dienām, kad skolēns apmeklējis Alsungas 

vidusskolu.  

 

 

14.# 

Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 īstenošanu 

Z.Vanaga, A.Vanaga 

 

 

            Pamatojoties uz: 

 Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumu Nr.589 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu 

vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. 

pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas 

noteikumiem, 

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. sēdes 

atzinumu,  

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka, Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  Zaiga 

Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 īstenošanu. 

 



 

15.# 

Par Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai” projekta  Nr.8.3. 4.0/16/I/001 īstenošanu 

 

D.Kalniņa, A.Vanaga, Z.Vanaga 

 

Pamatojoties uz: 

1. Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas 

noteikumiem, 

 Alsungas novada domes Finanšu un saimnieciskās darbības komitejas 14.09.2017. sēdes 

atzinumu,  

 

 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  

“Par” Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Ilze Bloka,  Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  Zaiga 

Vanaga, 

“Pretī”nav, 

“Atturas”nav, 

 

Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas samazināšanai”   Nr.8.3.4.0/16/I/001 īstenošanu. 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja _________________________________________D.Kalniņa    27.09.2017. 

Kancelejas vadītāja _____________________________________V.Zingberga 27.09.2017. 

 

 



 



 


