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Darba kārtībā: 

1. 2017. gada pašvaldības darba algas fonda apstiprināšana.  

2. Noteikumi par skaidrās naudas uzskaiti un kases operācijām Alsungas novada domē. 

3.  Par SIA “Nordic  Recycling” paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam. 

4. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu. 

5. Par grozījumiem Alsungas novada domes 20.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 ”Alsungas 

novada pašvaldības 2016.gada  budžets”. 

6. Alsungas novada domes Noteikumi par inventarizācijām apstiprināšana. 

 

 

 

 

Novada domes  sēdi sāk plkst. 12.00 un beidz plkst.16.00. 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, A.Kaminskis  I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradušies deputāti:  E.Goldbergs, D.Martinova, G. Rozentāls. 
Sēdē piedalās:  novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, Pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja A.Lipsne, nekustamā īpašuma speciāliste S.Kreičmane. 
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga. 
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1. # 
2017.gada pašvaldības darba algas fonda apstiprināšana  

A.Sokolovskis, A.Rudzīte, A.Mundiciema 

 

    Saskaņā ar  
      I. MK Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 683, kas apstiprināti Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 57 
10. §) “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par 
minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes 
aprēķināšanu", kas izdoti saskaņā ar Darba likuma 61. panta otro daļu: 
 Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša 
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" 
(Latvijas Vēstnesis, 2015, 232. nr.) grozījumu un aizstāt 2. punktā skaitli "370" ar skaitli "380". 
      Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī. 
Ar 2017.gada 1. janvāri Latvijas Republikā noteikta minimālā mēnešalga ir 380,- eiro, kas, salīdzinot ar 
2016.gadu, ir palielināta par 2.7%. 
    II   Alsungas novada domes 2016.gada  24.novembra sēdes protokollēmumu 14#7 “Par DDSN 
obligātajām iemaksām un darba samaksas noteikšanas pamatprincipiem 2017.”,  tika nolemts arī 
Alsungas novada domes darbiniekiem, izņemot pedagogus un pārējos speciālistus, kas atalgojumu saņem 
no valsts mērķdotācijām, kā arī pedagogus, kas atalgojumu saņem no pašvaldības finansējuma, palielināt 
par 2.7 %. 

          Pēc IZM mutiska skaidrojuma,  finansējums  mazo klašu pagarinātās dienas grupas skolotāju atlīdzībai  
ietverts 13.5 %, kas paredzēti par papildus pienākumu veikšanu: 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 (Rīgā 2016. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 33 37. §) 
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

8.punktu: Ministrija aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai, ievērojot: 
8.1. izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā skolēnu un bērnu skaita 

attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi; 
8.2. minimālo pedagoga mēneša darba algas likmi; 
8.3. papildus finansējumu (izņemot pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai) (attiecīgajam gadam 
apstiprinātā finansējuma ietvaros) 13,5 % apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai 
aprēķinātās mērķdotācijas – samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga 
mēneša darba algas likmes palielināšanai. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis, A.Kaminskis,  I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 
 

1. Apstiprināt darba algas fondu 2017.gadam no pašvaldības budžeta, ņemot vērā 2016.gada 
darbinieku štata (amata) vietas, darba slodzes un sezonas darbiniekiem- darba laiku mēnešos 
kalendārā gada ietvaros: 

 

 

 

 
 

http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
http://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums
http://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums#p61
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu#p232
http://likumi.lv/ta/id/278067-noteikumi-par-minimalas-menesa-darba-algas-apmeru-normala-darba-laika-ietvaros-un-minimalas-stundas-tarifa-likmes-aprekinasanu#p2


ATLĪDZĪBAS FONDS 2017.GADAM 

PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS 

PAMATBUDŽETS   

IESTĀDE, STRUKTŪRVIENĪBA SUMMA EURO 

IZPILDVARA   

  75900 

FINANŠU   NODAĻA   

 
 

  55547 

ATTĪSTĪBAS  NODAĻA   

    21160 

LĒMĒJVARA    

  8607 

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE   

  5400 

BĀRIŅTIESA   

 
10596 

  12078 

BŪVVALDE   

  10929 

SOCIĀLAIS DIENESTS   

  20130 

BIBLIOTĒKA   
 

   17510 

SPORTS   

  5635 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA   

    20142 

MUZEJS   

    11442 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA   

    1488 

KULTŪRAS NAMS   

  34489 

APKURE 8 MĒNEŠI   

  27546 

KOMUNĀLAIS IECIRKNIS   

  85852 

 
  



SABIEDRISKO PAKALPOJUMU CENTRS 3693 

MĀJU APSAIMNIEKOŠANA   

  2889 

VIDUSSKOLA- TEHNISKIE DARBINIEKI   

  82082 

    
VIDUSSKOLA-PEDAGOGI   8 MĒNEŠI (bez pagarinātās grupas)   

PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE   

                                                         12 MĒNEŠI               135543 

MŪZIKAS SKOLA 10663 

                                                         12 MĒNEŠI   

PAVISAM KOPĀ PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS 648725 

  
 SPECIĀLAIS BUDŽETS        AUTOCEĻI 

 
IESTĀDE, STRUKTŪRVIENĪBA SUMMA EURO 

    

AUTOCEĻI 16002 

  

  2. 2017. gada budžeta rezerves fondā  rezervēt 2 mēnešiem: novembris, decembris kopsummā 

629,07 euro –Muzeja krājumu  glabātājas amata vietas izveidošanai, ja Muzejs  tiek akreditēts. 

3. Rezervēt pašvaldības budžeta rezerves fondā 281.78 eiro muzeja apkopējas darba slodzes 

palielināšanai par 0,1 likmi  tūrisma sezonā: 

4. Rezervēt pašvaldības budžeta rezerves fondā muzeja gida  sezonas darba pagarināšanai par 2 

mēnešiem 704  eiro. 

Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis,  J.Gulbis, I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” E.Zvejnieks, A.Kaminskis, 
Dome nolemj: 
 

5. Palielināt Komunālā iecirkņa dārznieces amatam – likmi uz 1,0 slodzi  visam kalendāram gadam, 
palielinājuma summa  3219 eiro. 

                       5.1.(A).Finansējumu piešķirt papildus no pašvaldības finanšu līdzekļiem. 
Atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis,  E.Zvejnieks J.Gulbis, A.Kaminskis,I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav,  
Dome nolemj: 

 
6. Piešķirt pašvaldības finansējumu  Alsungas vidusskolas pedagogu atlīdzībai 2017.gadā 14815 
eiro, 



 t.sk.  no 01.01.2017-31.08.2017- 12102 eiro, 01.09.2017-31.12.2017    2713 eiro. 
7. Rezervēt pašvaldības finansējumu Alsungas vidusskolas pagarinātās dienas grupas pedagogu 

atlīdzībai  0.5 slodzēm – 2017. gadam  pašvaldības rezerves fondā līdz 2017.gada pedagogu 
tarifikācijas sastādīšanai 5040 eiro.  

7.1.Pēc tarifikācijas iesniegšanas domes  deputātiem par  finansējuma piešķiršanu lemt 

atsevišķi. 

2.# 
Noteikumi “Par skaidrās naudas uzskaiti un kases operācijām Alsungas novada domē” 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

     Izskatot Alsungas novada domes Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas  27.12.2016. iesniegto  
noteikumu projektu “Par skaidrās naudas uzskaiti un kases operācijām Alsungas novada domē” un 
Alsungas novada domes apvienoto komiteju  29.12.2016. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, A.Kaminskis, I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Noteikumus ar pielikumiem “Par skaidrās naudas uzskaiti un kases operācijām 

Alsungas novada domē”: 
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                             APSTIPRINĀTI:  
                                 ar Alsungas novada domes 

                                                                         29.12.2016. sēdes 
 protokollēmumu Nr.16#2  

                                                                                                                                                                 

NOTEIKUMI 
Par skaidrās naudas uzskaiti  un kases operācijām Alsungas novada domē 

Alsungā 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Naudas līdzekļu uzskaiti veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu ”Par grāmatvedību”, Latvijas Republikas 
Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.584 “Kases operāciju uzskaites noteikumi”, 
kā arī atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 5.februāra noteikumiem Nr.282 “Nodokļu un 
citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” un Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 10.04.2007. noteikumiem Nr.237 „Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”. 

2. Naudas līdzekļi glabājas bankās, pašvaldības kasē: 

2.1.Pašvaldības  kasē naudas atlikums nedrīkst būt lielāks par noteikto limitu:  1000 euro. 

3. Alsungas novada domes kasē naudas līdzekļu saņemšanu un izsniegšanu veic kasieris. 

4. Alsungas novada domē, noslēdzot darba līgumu vai ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprina personas, 
kurām ir tiesības veikt kasiera funkcijas  

5. Finanšu nodaļas vadītājai  ar domes lēmumu ir noteiktas tiesības parakstīt naudas dokumentus. 

6. Lai nodrošinātu kases operāciju pilnīgu uzskaiti, reģistrāciju un iekšējo kontroli, nedrīkst uzdot kasiera un 
atbildīgā grāmatveža pienākumus pildīt vienai un tai pašai personai. 

7. Kasieris pienākumu pildīšanu uzsāk, pieņemot glabāšanā uz pieņemšanas-nodošanas akta pamata  skaidrās 
naudas atlikumu domes kasē un kases grāmatu. Kasierim tiek ierādīta kases telpa ar  skaidrās naudas 
glabāšanas vietu. 

8. Naudas līdzekļus no kases aizliegts izsniegt  bez kases domes priekšsēdētāja un Finanšu nodaļas vadītājas ( 
vai viņu pienākumu pildītāja) parakstīta izdevumu ordera ar pievienotiem attaisnojuma dokumentiem.  

9. Lai nodrošinātu kontroli par naudas līdzekļu pareizu atlikumu kasē, dienas beigās kasierim jāsaskaita nauda 
dabā un naudas atlikums jāsalīdzina ar atlikumu kases grāmatā.  

10. Kases seifā nedrīkst atrasties citai personai piederoši naudas līdzekļi. 

11. Lai varētu veikt jebkurā brīdī naudas līdzekļu inventarizāciju un kontroli, naudai seifā jāatrodas naudas kastītē 
vai atsevišķi nodalītā vietā seifā.  

12. Par Alsungas novada domes skaidrās naudas glabāšanas vietas drošību atbild  domes priekšsēdētājs. 

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


13. Alsungas novada domes kasē skaidro naudu,  atbilstoši novada pašvaldības domes lēmumiem, līgumiem par 
pakalpojumiem, telpu īri, zemes nomu, ēdināšanas maksu, nekustamā īpašuma nodokli reģistrē attiecīgā 
maksājuma analītiskās uzskaites programmās. 

14. Alsungas bibliotēkā , Sabiedrisko pakalpojumu centrā, (kā arī atsevišķi noteiktos gadījumos Alsungas vidusskolā 
un Muzejā)  par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar numurētu un VID teritoriālajā iestādē reģistrētu kvīti, 
Alsungas vidusskolā – ar kases aparāta Z atskaites kopiju (oriģināls glabājas vidusskolā pie kasiera pienākumu 
izpildītājas) vai stingrās uzskaites kvīti, ja objektīvu  iemeslu dēļ nedarbojas kases aparāts, Muzejā- ar VID 
reģistrētām biļetēm muzeja  un tūrisma pakalpojumiem un VID reģistrētām stingrās uzskaites kvītīm citiem 
pakalpojumiem, Kultūras namā- ar VID reģistrētām biļetēm. 

15. Ar stingrās uzskaites kvītīm  drīkst iekasēt naudas līdzekļus ārpus centrālās kases tikai ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu norīkota atbildīgā persona, kā arī vidusskolas un domes kasieris - ja nedarbojas kases aparāts, nav 
interneta , ir elektrības padeves pārtraukums vai nedarbojas grāmatvedības uzskaites programma. 

16. Ar kvītīm vai ar biļetēm iekasētos naudas līdzekļus ar ieņēmumu orderi nodod kasē un iegrāmato pa ieņēmumu 
veidiem, pielikumā pievienojot  kopsavilkumu pa ieņēmumu veidiem. Kopsavilkumu paraksta atbildīgā persona 
par naudas līdzekļu iekasēšanu.  

II. Kases grāmatas aizpildīšana 

17. Alsungas  novada domes kasē skaidrās naudas atlikumu reģistrē atsevišķi kases operācijām euro un kases 
operācijām ārvalstu valūtās pa to veidiem (ja tādi ir)  

18. Kases operācijas centrālajā kasē tiek uzskaitītas elektroniski programmā HORIZON. Katru dienu tiek izdrukāts 
kases slēgums, kurā redzamas sekojošas operācijas : 

18.1. skaidrās naudas atlikums kasē (ja tāds ir) attiecīgā perioda sākumā; 

18.2. visas kases operācijas attiecīgajā periodā, nodalot skaidrās naudas saņemšanu un izsniegšanu;  

18.3. skaidrās naudas atlikums kasē (ja tāds ir) attiecīgā perioda beigās.  

19. Ministru kabineta noteikumos Nr.282 minētās prasības neattiecās uz sekojošiem skaidrās naudas iemaksām 
novada domes  kasē, ja : 

19.1. darbinieks iemaksā domes kasē skaidro naudu – saimniecisko izdevumu avansa vai komandējuma 
avansa pārpalikumu; 

19.2. darbinieks iemaksā pārmaksāto darba algu.. 

20. Katram šādam maksājumam sagatavo atsevišķu kases ieņēmumu orderi, saskaņā ar kuru iemaksā naudu kasē 
un izdara ierakstu kases grāmatā.  

21. Kases grāmatu kārto saskaņā ar šādām prasībām: 

21.1. katram pārskata gadam iekārto jaunu kases grāmatu. Pārskata gada sākumā kases grāmatā 
norādītajam skaidrās naudas atlikumam kasē jābūt vienādam ar iepriekšējā pārskata gada beigās 
aprēķināto un kases grāmatā norādīto skaidrās naudas atlikumu; 

21.2. kases ieņēmumu un izdevumu orderu numerācija katru gadu sākas ar 1. numuru; 

21.3. kases operācijas reģistrē, pamatojoties uz kases ieņēmumu vai izdevumu orderiem, norādot kases 
grāmatā attiecīgā ordera  numuru, personu un kases operācijas summu; 

21.4. kases grāmatā ierakstītajam skaidras naudas  atlikumam katra perioda sākumā jāatbilst skaidras 
naudas  atlikumam iepriekšējā  perioda beigās; 

21.5. ārkārtas gadījumos, ja konstatēta zādzība vai inventarizācijā konstatēts skaidrās naudas 
iztrūkums, to  kases grāmatā reģistrē inventarizācijas dienā, pamatojoties uz šim nolūkam īpaši 
sagatavotu kases izdevumu orderi, bet skaidrās naudas pārpalikumu – pamatojoties uz kases 
ieņēmumu orderi ; 

21.6. kases grāmatu obligāti noslēdz mēneša pēdējā darbdienā. 

22. Kases grāmatu sagatavo un ierakstus izdara tā, lai tajā ietvertā informācija saglabātos likumā "Par 
grāmatvedību" grāmatvedības reģistriem paredzētajā glabāšanas laikā -10 gadus. 



23. Pārskata gada beigās izdrukā ieņēmumu un izdevumu orderu reģistrācijas žurnālu, kuru caurauklo un paraksta. 
Uz pēdējās lapas norāda kopējo lapu skaitu, sagatavotāja vārdu, uzvārdu, amatu un sagatavošanas datumu. 

 

III. Kases ieņēmumu un izdevumu orderi, izmaksu saraksti, iemaksas banku kontos 

24. Kases ieņēmumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti : 

24.1. skaidrās naudas saņēmēja – Alsungas  novada domes- nosaukums un reģistrācijas 
numurs, dokumenta nosaukums, numurs un sagatavošanas datums; 

24.2. skaidrās naudas maksātāja -fiziskās personas  - vārds, uzvārds un personas kods (rezidentiem), 
personu apliecinošā dokumenta dati vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums 
nerezidentiem; 

24.3. saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums; 

24.4. valūtas kods; 
         24.5 saņemamā skaidrās naudas summa, izteikta ar  cipariem un vārdiem, (Euro-ar vārdiem, centi- ar 

cipariem); 
         24.6.dokumenta datums; 
         24.7.domes priekšsēdētāja (vai viņa pienākumu izpildītāja)   un Finanšu nodaļas  vadītājas (vai pienākumu 

izpildītāja) paraksti; 
         24.8.kasiera paraksts. 

 25.     Saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā, maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, 
kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas šādos gadījumos: 

         25.1.darījumu apliecinot ar šo noteikumu minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti; 

         25.2.par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) sniegtajiem pakalpojumiem, ja samaksa tiek 
saņemta pakalpojumu sniegšanas vietā; 

         25.3.par bērnu ēdināšanu Alsungas vidusskolā (ja nedarbojas kases aparāts vai  internets) 

         25.4.par bibliotēku darbības specifikai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu; 

         25.5..par domes  iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ja samaksu saņem ārpus 
kases; 

               25.6.kultūras iestāžu izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu (piemēram, programmu, 
brošūru, bukletu) pārdošanu to apmeklējumu 

26..Bibliotēkā, Sabiedrisko pakalpojumu centrā, Muzejā un Kultūras namā iekasēto naudu domes kasē iemaksā 
katras dienas beigās, atsevišķos izņēmuma gadījumos- nākošās darba dienas sākumā. 

27. Alsungas  novada domē, saņemot no darbiniekiem iekasēto naudu  par sniegtajiem   maksas pakalpojumiem  ar 
stingrās uzskaites kvītīm vai pārdotajām biļetēm, izsniedz kases ieņēmuma ordera kvīti. Pirms naudas 
nodošanas domes kasierim, darbinieks sastāda par izsniegtajām: 

      27.1.stingrās uzskaites kvītīm -  sarakstu- kopsavilkumu, norādot izsniegto kvīšu sēriju, numurus un summas 
pa pakalpojumu saņēmējiem un veidiem, un to kopā ar ieņēmumiem nodod domes kasē (Pielikums Nr. 
1) 

       27.2.Biļetēm- pie darbinieka esošo biļešu grāmatiņu sērijas, atlikumā perioda (dienas) sākumā esošo biļešu 
numurus no-līdz, atlikumā esošo biļešu skaitu, to vērtības (cenas) un kopsummu, dienā  izsniegto 
biļešu  sērijas, numurus ( no- līdz), skaitu, cenas un kopsummas (pa biļešu grāmatiņām), biļešu 
atlikumu dienas beigās pa grāmatiņām, norādot  to sērijas, numurus ( no-līdz), cenas, skaitu un 
kopsummu. Biļešu atlikumam dienas sākumā jāsaskan ar atlikumiem iepriekšējās dienas beigās 
(Pielikums Nr.2) 

28. Pirms naudas saņemšanas  kasiere-grāmatvede veic kontroli, vai pievienotajos  kopsavilkumos un sarakstos 
ieraksti atbilst pievienotajiem dokumentiem. 



29. Par naudas iekasēšanu un naudas līdzekļu saglabāšanu līdz iemaksai kasē atbild attiecīgo struktūrvienību vai 
iestāžu vadītāji. 

30.Kasieris izsniedz no kases skaidro naudu fiziskajai personai, kura kases izdevumu orderī vai izmaksu sarakstā ir 
norādīta kā skaidrās naudas saņēmējs, vai kura var uzrādīt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavotu 
pilnvaru un domes priekšsēdētāja rakstisku rīkojumu. Skaidrā nauda tiek izsniegta tikai tad, kad fiziskā persona 
ir parakstījusies kases izdevumu orderī, vai izmaksu sarakstā. Pilnvaru vai tās kopiju, pievieno kases izdevumu 
orderim vai izmaksu sarakstam.   

31.Kasierim ir pienākums pārbaudīt, vai ieņēmumu un izdevumu orderos norādīti visi paredzētie obligātie rekvizīti, 
īpaši, vai ir uzņēmuma vadītāja un atbildīgā grāmatveža paraksts. 

32.Kases ieņēmumu orderus izraksta katram klientam, tos piesaistot izrakstītajiem rēķiniem. Par nekustamā īpašuma 
nodokli, kavējuma naudām un zemes nomu dienā izraksta vienu ieņēmumu orderi. 

33.Kases izdevumu orderim ir obligāti šādi rekvizīti:  

33.1.skaidrās naudas izsniedzēja- Alsungas novada domes-  nosaukums un reģistrācijas numurs dokumenta 
nosaukums, numurs un sagatavošanas datums; 

33.2.fiziskās personas – skaidrās naudas saņēmēja – vārds, uzvārds un personas kods rezidentiem, personu 
apliecinoša dokumenta dati vai personas identifikācijas kods un valsts nosaukums nerezidentiem; 

33.3.Ailē “saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums” norāda arī pievienotā attaisnojuma dokumenta 
nosaukumu, numuru un sagatavošanas datumu; 

33.4.valūtas kods; 
33.5.izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar cipariem; 
33.6.izsniedzamā skaidrās naudas summa, izteikta ar vārdiem un cipariem;  
33.7.dokumenta datums; 
33.8.skaidrās naudas saņēmēja paraksts; 
33.9. domes priekšsēdētāja paraksts, 
33.10.atbildīgā grāmatveža paraksts; 
33.11.kasiera paraksts.  

34.Ja kases ieņēmumu vai izdevumu orderos norāda skaidro naudu ārvalsts valūtā, papildus norāda arī Latvijas 
Bankas noteikto attiecīgās ārvalsts valūtas kursu darījuma dienā. 

35.Ja konkrētu skaidrās naudas maksājumu skaidrās naudas saņēmēja vietā saņem pilnvarotā fiziskā persona, 
papildus minētajiem rekvizītiem norāda arī tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, kura ir pilnvarota 
naudu saņemt un parakstīties kā faktiskais naudas saņēmējs. Izsniedzot skaidro naudu pilnvarotajai 
personai, izmaksu sarakstā vai izdevumu orderī kasieris naudas saņēmēja paraksta priekšā ieraksta vārdus 
"Ar pilnvaru". 

36.Ja uz attaisnojuma dokumenta - izmaksu saraksta, iesnieguma, rēķina, kas kases izdevumu orderī norādīts kā 
maksājuma pamatojums un pievienots kases izdevumu orderim, ir  domes priekšsēdētāja (vai pienākumu 
izpildītāja) parakstīts rīkojums vai iesniegums skaidrās naudas izsniegšanai, domes priekšsēdētāja, tā 
vietnieka paraksts uz kases izdevumu ordera nav obligāts.  

37.Kases ieņēmumu un izdevumu orderus reģistrē elektroniski, izmantojot datorprogrammu “Horizon”. 

38.Darba algu, pabalstu, prēmiju izmaksu sarakstiem obligāti jābūt šādiem dokumenta sākumā izvietotiem 
rekvizītiem: 

38.1.pašvaldības  nosaukums un reģistrācijas numurs; 
38.2.domes priekšsēdētāja  un atbildīgā grāmatveža (vai viņu pienākumu pildītāju) parakstīta atļauja izmaksāt 

skaidro naudu; 
38.3.izsniedzamā skaidrās naudas kopsumma, izteikta ar vārdiem un cipariem (EUR – ar vārdiem, bet centi – ar 

cipariem); 
38.4.izmaksāšanas termiņš; 
38.5.saraksta numurs; 
38.6.iestādes kases nosaukums, no kuras strādājošajiem maksā skaidro naudu; 
38.7.sarakstā kopā izmaksātā summa; 
38.8.sarakstā deponētā summa. 



39.Skaidrās naudas avansu uz izdevumu ordera pamata Alsungas  novada domes centralizētās grāmatvedības kasē 
izmaksā: saimnieciskiem izdevumiem un komandējumiem.  Naudu izsniedz, pamatojoties uz darbinieka 
iesnieguma, uz kura jābūt domes priekšsēdētāja apstiprinājumam (vīzai) un domes priekšsēdētāja rīkojuma 
pamata. 

40.Kases ieņēmumu vai izdevumu orderos un izmaksu sarakstos ierakstus izdara precīzi un skaidri. Aizliegts izdarīt 
ierakstus tehniski viegli pārlabojamā vai fiziski nenoturīgā veidā rakstiskiem ierakstiem, nedrīkst izmantot zīmuli. 
Šajos orderos un sarakstos nav pieļaujami nekādi labojumi.  

41.Kases ieņēmumu un izdevumu orderi tiek grāmatoti atbilstoši apstiprinātajam kontu plānam, orderos attiecīgi pēc 
to būtības norāda izdevumu vai ieņēmumu klasifikācijas kodu, funkcijas kodu un finansējumu. 

42.Pēc izmaksu sarakstā noteiktā izmaksāšanas termiņa beigām, kasieris sarakstu slēdz šādā kārtībā: 

42.1.sarakstā pretī tās personas datiem, kurai nav izsniegta sarakstā norādītā skaidrās naudas summa, ieraksta 
vārdu "Neizmaksāts"- atļauts izmantot attiecīgu spiedogu; 

42.2.sagatavo neizmaksāto skaidrās naudas summu sarakstu; 
42.3.izmaksu saraksta beigās uzraksta, kāda  skaidrās naudas summa pēc šī saraksta izsniegta un kāda ir 

neizmaksātā summa. Minētos ierakstus kasieris apliecina ar savu parakstu; 
42.4.izmaksu sarakstu kopā ar neizmaksāto skaidrās naudas summu sarakstu iesniedz atbildīgajam 

grāmatvedim sarakstos norādīto datu pārbaudei un kases izdevumu ordera sagatavošanai pēc noslēgtā 
izmaksu saraksta.   

43.Kasieris kases grāmatu kārto šādā secībā: 

43.1.tūlīt pēc tam, kad ir saņemts vai izdarīts kases ieņēmumu vai izdevumu orderī norādītais skaidrās naudas 
maksājums, vai kases izdevumu orderis pēc noslēgtā izmaksu saraksta, izdara kases grāmatā ierakstus par 
kases operācijām; 

43.2.attiecīgā perioda beigās aprēķina skaidrās naudas atlikumu kasē, kā arī saņemto un izdarīto skaidrās 
naudas maksājumu kopsummas un sastāda kases ieņēmumu un izdevumu pārskatu grāmatvedības 
uzskaites datorprogrammā; 

44. Kasieris kases ieņēmumu un izdevumu pārskatu kopā ar kases ieņēmumu un izdevumu orderiem un tiem 
pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem - izmaksu saraksts, vadītāja rakstisks rīkojums vai atļauja izsniegt 
skaidro naudu avansā saimniecisku uzdevumu veikšanai, avansu komandējuma izdevumiem, Valsts ieņēmumu 
dienesta teritoriālajā iestādē reģistrētu  kvīšu vai biļešu  kopsavilkums vai cita veida attaisnojošs dokuments, 
pēc pārskata perioda noslēgšanas  nodod  Finanšu nodaļas vadītājai  glabāšanā arhīvā. 

45. Skaidrās naudas atlikumu kasē pārbauda katru mēnesi, veicot inventarizāciju. Inventarizācijas komisija, kuras 
sastāvā obligāti ir iekļauts atbildīgais grāmatvedis, kasieris komisijas klātbūtnē pārskaita visas banknotes un 
monētas un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām sastāda inventarizācijas sarakstu. Šajā sarakstā norāda 
inventarizācijā konstatēto skaidrās naudas kopsummu, kā arī banknošu un monētu skaitu sadalījumā pa 
nomināliem,  pēdējo kases izdevumu un ieņēmumu ordera numuru.  

46.Kases telpas durvīm jābūt noslēgtām, kases telpā nedrīkst atrasties citas personas. Nauda jāglabā seifā. 
Kases telpai pieslēdz signalizāciju. 

47.Domes priekšsēdētājs nodrošina naudas glabāšanu kasē, kā arī nodrošina naudas saglabāšanu laikā, kad to 
piegādā  no bankas vai nododot bankā.  

48.Mēneša beigās Finanšu nodaļas vadītāja  (vai pienākumu izpildītāja) veic kontroli, vai iemaksātie  naudas 
līdzekļi no kases bankas kontā atbilst bankas konta izdrukā norādītajiem ienākošajiem naudas līdzekļiem 
bankas kontā.  

IV.VID reģistrēto darījumu kvīšu un biļešu pielietošana 

49.Kvīšu grāmatiņas un reģistrētas biļetes izmanto ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 
5.februāra noteikumus Nr.282 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu 
lietošanas kārtība” noteikumos minētās prasības. 



50.Alsungas novada domes atbildīgais darbinieks (Finanšu nodaļas vadītāja vai viņas pienākumu izpildītāja) 
Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē elektroniski reģistrē kvītis vai darba specifikai atbilstošas 
biļetes, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos minētās prasības. 

      50.1.  VID EDS reģistrētās kvīšu un biļešu grāmatiņas Finanšu nodaļas vadītāja pret parakstu nodod kasierei- 
grāmatvedei. 

      50.2. Kasiere- grāmatvede  kvīšu  un biļešu grāmatiņas atbildīgajiem darbiniekiem izsniedz un no tiem 
izlietotās saņem pret parakstu, veicot reģistrāciju  žurnālā, 

      50.3. Kvīšu un biļešu grāmatiņas tiek glabātas: 

           50.3.1. VID reģistrētās, bet darbiniekiem  neizsniegtās - pie kasieres-grāmatvedes. No darbiniekiem 
saņemtās izlietotās-  pie kasieres-grāmatvedes  līdz katra ceturkšņa beigām, tad-nodotas Finanšu 
nodaļas vadītājai atskaišu sagatavošanai. 

           50.3.2.darbiniekiem izsniegtās- līdz to pilnīgai izlietošanai- pie atbildīgajiem darbiniekiem. Ceturkšņa 
beigās visas pie kasieres-grāmatvedes un darbiniekiem esošās kvīšu un biļešu grāmatiņas tiek 
uzrādītas inventarizācijai Finanšu nodaļā. 

           50.3.3. Izlietotās ( vai anulētās) kvīšu vai biļešu grāmatiņas, par kurām iesniegtas  atskaites VID- pie 
Finanšu nodaļas vadītājas līdz nodošanai arhīvā. 

51.Ja kvīšu grāmatiņas un biļetes ir brošētas, uz reģistrēto kvīšu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju: 

51.1.nodokļu maksātāja nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese kvīšu grāmatiņā 
esošo kvīšu skaits, sērija un numuri (no–līdz); 

 51.2.kvīšu reģistrācijas datums un Nr. EDS.  

 51.3.atbildīgās personas paraksts 

52.Uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo biļešu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju: 

52.1.nodokļu maksātāja nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vērtības nodokli un juridiskā adrese; 

52.2.biļešu grāmatiņā esošo biļešu skaits, sērija un numuri (no–līdz), vienas biļetes cena, grāmatiņā esošo 
biļešu vērtības kopsumma EUR; 

52.3.biļešu reģistrācijas datums un Nr. EDS.  

52.4.atbildīgās personas paraksts 

53.Reģistrēto kvīti noformē trijos eksemplāros, un tajā norāda šādus rekvizītus: 

53.1..numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas 
numerācija; 

53.2.izrakstīšanas datums (mēneša nosaukums rakstāms vārdiem); 

  53.3.pakalpojuma sniedzēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un juridiskā adrese; 

  53.4.preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja nosaukums (fiziskai personai – vārds un uzvārds), nodokļu 
maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu 
dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese 
(fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta).  

   53.5. sniegtā pakalpojuma veids, apjoms, cena un vērtība; 

   53.6.pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli; 

   53.7.darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem); 

   53.8.par darījumu atbildīgo personu paraksti; 

    53.9.cita nepieciešamā papildu informācija. 



54.Reģistrēto biļeti noformē vienā eksemplārā. Reģistrētā biļete sastāv no divām daļām – noplēšamās daļas un 
biļetes pasakņa. 

55.Reģistrētās biļetes noplēšamajā daļā norāda šādus rekvizītus: 

   55.1.numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija, un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas 
numerācija, un kurš ir vienāds ar biļetes pasakņa numuru 

    55.2.biļetes pārdevēja nosaukums nodokļu maksātāja reģistrācijas kods apliekamās personas juridiskā 
adrese darījuma (pakalpojuma) nosaukums; 

    55.3.biļetes cena; 

    55.4.pievienotās vērtības nodokļa likme un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja darījums apliekams ar 
pievienotās vērtības nodokli. Šajā apakšpunktā minētos rekvizītus neuzrāda un pievienotās vērtības 
nodokļa summu ietver biļetes cenā, ja to nosaka pievienotās vērtības nodokli reglamentējošie normatīvie 
akti; 

   55.5.darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem), ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli; 

    55.6.cita nepieciešamā papildu informācija. 

57.Reģistrētās biļetes pasaknī norāda biļetes numuru un citu lietotājam nepieciešamo informāciju, kā arī biļetes 
pārdošanas brīdī – pārdošanas datumu.  

58.Noformētās reģistrētās kvīts pirmo eksemplāru izsniedz pakalpojuma saņēmējam, otrais eksemplārs paliek 
pakalpojuma sniedzējam,  trešais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā  

59.Reģistrētās biļetes noplēšamo daļu izsniedz pircējam, bet pasakni saglabā biļešu grāmatiņā.  

60.Alsungas novada domes atbildīgais darbinieks (Finanšu nodaļas vadītāja vai viņas pienākumu izpildītāja)  par  
grāmatiņās brošētām kvītīm un grāmatiņās brošētām biļetēm  vai atsevišķiem izlietotiem vai anulētiem 
biļešu vai kvīšu numuriem  līdz katra ceturkšņa pēdējam mēnesim  sekojošā mēneša divdesmit piektajam 
datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu. 

61.Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu norāda šādu informāciju: 

   61.1.pārskata periods; 

   61.2.nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 

   61.3.nodokļu maksātāja nosaukums; 

   61.4.izlietoto un anulēto kvīšu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), kvīšu reģistrēšanas datums Valsts 
ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz), skaits, darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un 
anulētajās kvītīs;  

61.5.nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

61.6. pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu 
izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu. 

62. Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu norāda šādu informāciju: 

62.1.pārskata periods; 

62.2.nodokļu maksātāja reģistrācijas kods; 

62.3.nodokļu maksātāja nosaukums); 

62.4.izlietoto un anulēto biļešu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), biļešu reģistrēšanas datums Valsts 
ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz) un skaits; 

62.5.nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs; 

62.6.pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu 
izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu. 



                                        V  Skaidras naudas deklarācijas 

63. Katru mēnesi deklarē  skaidrā naudā veiktos darījumus, ja to summas atbilst likumos noteiktajām. Ja šajos 
noteikumos nav noteikts citādi, deklarē visus mēneša laikā savstarpēji skaidrā naudā veiktos darījumus 
(neatkarīgi no tā vai, darījums notiek, veicot vienu operāciju vai vairākas operācijas), kuru summa pārsniedz 
1500 euro. 

64. Deklarāciju par skaidrā naudā veiktiem darījumiem  sniedz Valts ieņēmumu dienestā ne vēlāk kā līdz pārskata 
mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. 

65. Deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem ar fiziskajām personām, iesniedz Valsts ieņēmumu 
dienestā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārim. 

66. Ja darījuma dalībnieki ir noslēguši līgumu uz laiku, kas ilgāks par vienu mēnesi, tad faktisko mēneša laikā 
skaidrā naudā veiktos darījumus saskaita un , ja kopsumma pārsniedz 1500 euro, tos deklarē. 

67. Vairākus savstarpējos skaidrā naudā veiktos darījumus  deklarē, ja to kopsumma mēnesī pārsniedz 1500 euro. 

68. Ja darījuma dalībnieki savstarpējos darījumus ir veikuši, izmantojot gan bezskaidras, gan skaidras naudas 
norēķinus, tad saskaita tās darījuma daļas, kas mēneša laikā veiktas skaidrā naudā (neatkarīgi no tā, vai 
darījums notiek, veicot vienu operāciju vai vairākas operācijas), un, ja kopsumma pārsniedz 1500 euro, 
minētos darījumus deklarē. 

69. Deklarējot darījumus ar fiziskajām personām, ja darījums veikts, daļēji izmantojot skaidru naudu, norāda to 
darījuma daļu, kas veikta skaidrā naudā, ja tās summa vienā operācijā pārsniedz 3000 euro. 

                        VI Noslēguma jautājums 

70. Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri 

 

Priekšsēdētājs ______________________________________________A.Sokolovskis 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alsungas novada dome 
     LV90000036596 

  

         Pielikums Nr. 1 
   

    

  Alsungas novada domes 
   

    

2016.gada 29.decembra protokollēmumam Nr.16 
 

        

  

IZLIETOTO STINGRĀS UZSKAITES KVĪŠU KOPSAVILKUMS ALSUNGAS 
_______________________________________________________________________ 

        

  Kvīts  Pakalpojuma   
   S   u   m   m   a      
Euro   

Datums Sērija Nr. saņēmējs Pakalpojums Bez PVN PVN Kopā 

 
    

  

  
 

  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

KOPĀ               

Konti 
    

62131 57231 2612 

    

  
   Kopsavilkumu sastādīja: 

     

 

_______________    _________________________________    _____________________ 

 
      amats 

                 vārds, 
uzvārds 

 
        paraksts 

 
        Pārbaudīja 

       

 

Kasiere-grāmatvede 
_____________________________ 

 
______________________ 

   

                    
Vārds, uzvārds 

 
        paraksts 

                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.# 
Par SIA “Nordic  Recycling” paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam 

A.Sokolovskis 

Saskaņā ar: 

 Valsts vides dienesta Madonas reģionālās  vides pārvaldes 08.12.2016.vēstuli Nr.6.5.-12/1374 
“Par SIA “Nordic Recycling” paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam” par grozījumu 
veikšanu izsniegtajā  atkritumu apsaimniekošanas atļaujā Nr.MA13AA0006 lūdzot to papildināt ar 
jaunu atkritumu savākšanas vietu  Upes  ielā 7 , Alsungā, Alsungas novadā; 

 Valsts vides dienesta Madonas reģionālās  vides pārvaldes 28.12.2016.vēstuli Nr.6.5.-12/1554 
“Par SIA “Nordic Recycling” paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam” un vēstulei 
pievienoto laukuma atrašanās vietas skici; 

 Alsungas novada teritorijas  plānojuma (22.10.2009.) 
o 2.nodaļu “Noteikumi visai novada teritorijai” 2.1.2. punktu  visā novada teritorijā  aizliegtā 

izmantošana: 2.sadaļa- Nevienā apbūves teritorijā, ja  teritorijas plānojumā un šajos 
Noteikumos nav noteikts citādi, nedrīkst: 

-b-apakšpunkts vākt un uzkrāt visa veida sadzīves un rūpnieciskos atkritumus, nolietotu tehniku (t.sk. 
automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to 
savākšanai un uzglabāšanai. Šī prasība neattiecas uz atkritumu īslaicīgu savākšanu speciālās 
noteikta parauga pārvietojamās atkritumu tvertnēs; 

o 3.nodaļas 3.10.iedaļas  Ražošanas un tehniskās apbūves teritorija-  3.10.2.punkta- Atļautā 
izmantošana- 10. apakšpunkts Komunālo uzņēmumu un iestāžu ( t.sk. dzīvnieku patversmju 
un tml objektu), kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un pārstrādes uzņēmumu apbūve; 

 “Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, A.Kaminskis, I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

Alsungas novada dome Pielikums Nr. 2.

Reģ.Nr, LV90000036596 Alsungas novada domes

2016.gada 29.decembra lēmumam Nr….

Alsungas ______________________ izlietoto biļešu atskaite par 201____.gada ………………………             ………………………………………………………..

Reģ.dat. no Nr. līdz Nr. Skaits Cena Summa Reģ.dat. no Nr. līdz Nr. Skaits Cena Summa no Nr. līdz Nr Skaits Cena summa no Nr. līdz Nr. Skaits Cena Summa 

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

t.sk. Bez PVN 0 0

PVN 21% 0 0

Atskaiti sagatavoja

____________________________ __________________________________________ ____________________________________

        amats vārds, uzvārds paraksts

Pārbaudīja

___________________________ _________________________________________ ____________________________________

    amats vārds, uzvārds paraksts

Atlikumā

Kopā KOPĀKopā Kopā

Atlikumā Saņemts Izlietots



 
1. Sniegt atzinumu, ka atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojumam, atļauts SIA “Nordic  

Recycling” izveidot atkritumu savākšanas  punktu/laukumu  nekustamajā īpašumā  ar kadastra 
apzīmējumu Nr. 62420040141, “Darbnīcas”, Alsungas novadā, veicot Valsts vides dienesta 
Madonas reģionālās  vides pārvaldes 08.12.2016.vēstulē Nr.6.5.-12/1374 “Par SIA “Nordic 
Recycling” paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam” norādīto atkritumu savākšanai, 
ja izmantotā  zeme  ir projektēta un ierīkota savākšanai, un uzglabāšanai, kā arī atkritumu 
īslaicīgu savākšanu speciālos noteikta parauga pārvietojamās atkritumu tvertnēs.  

 
 

4.# 
Par nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu 

A.Sokolovskis, S.Kreičmane, V.Zingberga 
 
      Saskaņā ar: 

 likumu “Par  nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem (2) Politiski represētajām personām par zemi, kā arī par šā likuma 3.panta pirmās 
daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu 
īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir samazināma par 50 procentiem, ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji 
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. 

 Alsungas novada domes  apvienoto komiteju  8.12.2016. sēdes atzinumu, 

 Alsungas novada domes apvienoto komiteju  29.12.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, A.Kaminskis, I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas” nav, 
Dome nolemj: 
 

1. Samazināt 2017.g. nekustamā īpašuma nodokli  par 50% politiski represētām  personām: 
1.1. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 
1.2. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu; 
1.3. [..] par īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo nekustamo īpašumu. 

 
5.# 
Par grozījumiem Alsungas novada domes 20.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.5/2016 ”Alsungas 
novada pašvaldības 2016.gada  budžets” 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema 

 Saskaņā ar novada domes Finanšu nodaļas vadītājas A.Mundiciemas  informāciju par 2016.gada 
budžeta izpildi un Alsungas novada domes apvienoto komiteju  29.12.2016. sēdes atzinumu, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks,  J.Gulbis, A.Kaminskis, I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 
 

1. Apstiprināt 29.12.2016.Saistošo noteikumu Nr.7/2016.projektu “Grozījumi  Alsungas novada domes 
20.10.2016. saistošajos noteikumos  Nr.5/2016 ”Alsungas novada pašvaldības 2016.gada budžets”. 

                                                                                 

http://likumi.lv/doc.php?id=43913#p3
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Saistošie noteikumi  
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Par grozījumiem   
Alsungas novada domes 20.10.2016. saistošajos noteikumos 

  Nr.5/2016 ”Alsungas novada pašvaldības 2016.gada budžets” 
 

 

ALSUNGAS NOVADA DOME 

LV90000036596 

PAMATBUDŽETA TĀME  Nr. III 

 
 

Euro 

EKK  kods  Rādītāju nosaukums Gada plāns 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 491 640 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 772 781 

1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 638 689 

1.1 
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

solidaritātes nodokļa  
638 689 

1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 638 689 

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 638 689 

mailto:dome@alsunga.lv


1.1.1.1. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
atlikums 

4 630 

1.1.1.2. 
Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata 

gadā ieskaitītais iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
634 059 

1.4 Īpašuma nodokļi 134 092 

4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 134 092 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 134 092 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 120 589 

4.1.1.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā 

saimnieciskā gada ieņēmumi 
96 906 

4.1.1.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

iepriekšējo gadu parādi 
23 683 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 13 503 

4.1.2.1. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā 

gada maksājumi 
11 102 

4.1.2.2. 
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi 

par iepriekšējiem gadiem 
2 401 

2.0 Nenodokļu ieņēmumi 27 754 

9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 748 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 578 

9.4.2.0. 
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās 
350 

9.4.5.0. 
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa 

akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu 

56 

9.4.9.0. 
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 
172 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  170 

9.5.1.1. 
Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo 

dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu 
83 

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 40 

9.5.2.1. Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu 47 

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 10 161 

10.1.0.0. Naudas sodi 10 161 

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 10 161 

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 134 

12.2.0.0. 
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no zaudējumu 

atlīdzībām un kompensācijām 
114 

12.2.4.0. 
Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un 

zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas 
kartes ) 

114 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 20 

12.3.9.0. Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi 20 

12.3.9.9. 
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav 

iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 
20 



13.0.0.0. 
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 
16 711 

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 12 000 

13.2.0.0. Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 3 185 

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 3 185 

13.4.0.0. 
Ieņēmumi no valsts un pašvaldību kustamā īpašuma un 

mantas realizācijas 
1 526 

3.0 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 120 784 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un 

citi pašu ieņēmumi 
86 881 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 5 010 

21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 5 010 

21.3.7.0. 
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 
267 

21.3.7.9. 
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem 
267 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 14 213 

21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 8 214 

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 2 201 

21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 3 798 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 
67 391 

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 6 083 

21.3.9.4. Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 59 702 

21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 1 606 

21.4.0.0. 
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie iestāžu ieņēmumi par 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 
33 903 

21.4.2.0. Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi 30 194 

21.4.2.9. 
Pārējie iepriekš neklasificētie īpašiem mērķiem 

noteiktie ieņēmumi 
30 194 

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 3 709 

21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 3 709 

5.0 Transferti 570 321 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 524 491 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 524 491 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
259 482 

18.6.4.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fonda 
250 277 

18.6.9.0. 
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu 

transferti 
14 732 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 45 830 

19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 45 830 

II. KOPĀ IZDEVUMI 1 540 313 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 1 540 313 



01.000 Vispārējie valdības dienesti 352 677 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 53 242 

04.000 Ekonomiskā darbība 66 578 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 239 308 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 150 785 

09.000 Izglītība 607 469 

10.000 Sociālā aizsardzība 70 254 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 1 540 313 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 1 470 221 

1.1. Kārtējie izdevumi 1 354 750 

1000 Atlīdzība 881 130 

1100 Atalgojums 709 220 

1110 Mēnešalga 669 862 

1111 Deputātu mēnešalga 3 427 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 666 435 

1140 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas 33 604 

1141 Piemaksa par nakts darbu 800 

1142 
Samaksa par virsstundu darbu un darbu 

svētku dienās 
3 055 

1147 Piemaksa par papildu darbu 25 980 

1149 
Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, 

kas nav iepriekš klasificētas 
3 769 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
5 754 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
171 910 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
165 792 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
6 118 

1221 
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

6 118 

2000 Preces un pakalpojumi 473 620 

2100 
Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba 

braucieni 
2 255 

2110 
Iekšzemes mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
1 973 

2111 Dienas nauda 613 

2112 
Pārējie komandējumu un darba braucienu 

izdevumi 
1 360 

2120 
Ārvalstu mācību, darba un dienesta 

komandējumi, darba braucieni 
282 

2121 Dienas nauda 282 

2200 Pakalpojumi 303 609 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 8 137 



2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 8 137 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 96 710 

2221 Izdevumi par apkuri 46 966 

2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 5 040 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 33 410 

2224 
Izdevumi par atkritumu savākšanu, izvešanu 

no apdzīvotām vietām un teritorijām ārpus apdzīvotām vietām un 
atkritumu utilizāciju 

11 294 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
40 417 

2231 
Administratīvie izdevumi un sabiedriskās 

attiecības 
3 515 

2232 
Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 

iestāžu pasūtītajiem pētījumiem 
4 230 

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 9 293 

2234 
Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja 

veselības izdevumi darba ņēmējiem 
1 747 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 877 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 20 755 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
94 353 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 54 376 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 18 556 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
9 819 

2244 Nekustamā īpašuma uzturēšana 9 072 

2247 Apdrošināšanas izdevumi 2 180 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
350 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 6 480 

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana 6 480 

2260 Īre un noma 4 933 

2261 Ēku, telpu īre un noma 1 686 

2264 Iekārtu, aparatūras un inventāra īre un noma 3 247 

2270 Citi pakalpojumi 51 779 

2272 Izdevumi par tiesvedības darbiem 400 

2276 
Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem un 

zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
4 440 

2278 
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu 

organizēšanas izdevumi 
1 413 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
45 526 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
800 

2283 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
800 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
155 937 



2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
34 587 

2311 Biroja preces 14 345 

2312 Inventārs 20 242 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 52 724 

2321 Kurināmais 12 866 

2322 Degviela 38 335 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 1 523 

2340 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 

medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas 
dzīvnieki un to uzturēšana 

330 

2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 330 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 28 556 

2360 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 

personu uzturēšana 
36 823 

2363 Ēdināšanas izdevumi 36 823 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 2 917 

2400 Izdevumi periodikas iegādei 2 078 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas sodu 

maksājumi 
9 741 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 9 656 

2512 
Budžeta iestāžu pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi 
7 370 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un 

nodevas 
2 286 

2520 Budžeta iestāžu naudas sodu maksājumi 85 

1.2. Procentu izdevumi 150 

4000 Procentu izdevumi 150 

4300 Pārējie procentu maksājumi 150 

4310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 150 

4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
150 

1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 62 032 

3000 Subsīdijas un dotācijas 10 000 

3200 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem 
10 000 

3260 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām 
10 000 

3263 
Valsts un pašvaldību budžeta dotācija 

biedrībām un nodibinājumiem 
10 000 

6000 Sociālie pabalsti 52 032 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 27 194 

6240 
Valsts un pašvaldību nodarbinātības pabalsti 

naudā 
5 807 



6242 Bezdarbnieka stipendija 5 807 

6250 Pašvaldību sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā 16 387 

6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā 5 260 

6253 Pabalsti ēdināšanai naudā 500 

6255 
Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā 
5 994 

6259 Pārējā sociālā palīdzība naudā 4 633 

6260 
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai naudā 
1 000 

6270 Dzīvokļa pabalsts naudā 4 000 

6400 
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 
24 838 

6410 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 

iedzīvotājiem 
3 840 

6419 
Samaksa par pārējiem sociālajiem 

pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem 
3 840 

6420 
Maksājumi iedzīvotājiem natūrā, naudas balvas, 

izdevumi pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 
20 998 

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā 2 671 

6422 Naudas balvas 3 430 

6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 14 897 

7000 
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 

maksājumi, starptautiskā sadarbība 
53 289 

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti 53 289 

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 53 289 

7210 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 

citām pašvaldībām 
49 289 

7220 
Pašvaldību uzturēšanas izdevumu iekšējie 

transferti starp pašvaldības budžeta veidiem 
4 000 

7221 
Pašvaldības pamatbudžeta uzturēšanas 

izdevumu transferts uz pašvaldības speciālo budžetu 
4 000 

2.0. Kapitālie izdevumi 70 092 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 70 092 

5000 Pamatkapitāla veidošana 70 092 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 3 498 

5120 
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

līdzīgas tiesības 
2 498 

5121 Datorprogrammas 2 498 

5130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi 1 000 

5200 Pamatlīdzekļi 66 594 

5210 Zeme, ēkas un būves 32 815 

5212 Nedzīvojamās ēkas 27 815 

5218 Celtnes un būves 5 000 



5230 Pārējie pamatlīdzekļi 33 779 

5231 Transportlīdzekļi 5 600 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 17 709 

5233 Bibliotēku krājumi 4 924 

5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 3 977 

5239 Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 1 569 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -48 673 

IV. Finansēšana 48 673 

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 88 041 

  Naudas līdzekļi 242 

  Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 302 

  Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 60 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 87 799 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 135 642 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 47 843 

  Aizņēmumi -39 368 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ALSUNGAS NOVADA DOME 

LV9000036596 

ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU BUDŽETA  TĀME  Nr. III 

 
 Euro 

EKK kods  Rādītāju nosaukums TĀME 2016  III 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 1 850 

6.0 Ziedojumi un dāvinājumi 1 850 

23.0.0.0. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 0 

23.4.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no juridiskajām personām 550 

23.4.1.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 550 

23.4.2.0. Juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 0 

23.5.0.0. Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no fiziskajām personām 1 300 

23.5.1.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naudā 1 300 

23.5.2.0. Fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi naturālā veidā 0 

II. KOPĀ IZDEVUMI 3 660 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3 660 

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 500 

02.000 Aizsardzība 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 

04.000 Ekonomiskā darbība 10 

05.000 Vides aizsardzība 0 

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 300 

07.000 Veselība 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 850 

09.000 Izglītība 0 

10.000 Sociālā aizsardzība 0 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 3 660 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 3 360 

1.1. Kārtējie izdevumi 3 360 

1000 Atlīdzība 0 

2000 Preces un pakalpojumi 3 360 

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni 0 

2200 Pakalpojumi 2 060 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 0 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 
650 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 50 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 600 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 
0 

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0 

2260 Īre un noma 0 



2270 Citi pakalpojumi 1 410 

2278 
Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas 

izdevumi 
110 

2279 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi 1 300 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
1 300 

2310 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 500 

2311 Biroja preces 0 

2312 Inventārs 500 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 800 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 0 

2.0. Kapitālie izdevumi 300 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 300 

5000 Pamatkapitāla veidošana 300 

5200 Pamatlīdzekļi 300 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 300 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 300 

  Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1 867 

  Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALSUNGAS NOVADA DOME 

LV90000036596 

SPECIĀLĀ BUDŽETA TĀME NR. III 

 
 

Euro 

EKK  kods  Rādītāju nosaukums Gada plāns 

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 73 306 

1.0 Nodokļu ieņēmumi 2 800 

5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 2 800 

1.9 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
2 800 

5.5.0.0. 
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 

preces 
2 800 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 2 800 

5.5.3.1. 
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi 

un vides piesārņošanu 
2 800 

5.0 Transferti 70 506 

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 66 506 

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 66 506 

18.6.2.0. 
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti 

noteiktam mērķim 
66 506 

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 4 000 

19.1.0.0. 
Pašvaldības budžeta iekšējie transferti starp vienas 

pašvaldības budžeta veidiem 
4 000 

II. KOPĀ IZDEVUMI 84 945 

II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 84 945 

04.000 Ekonomiskā darbība 72 575 

05.000 Vides aizsardzība 12 370 

II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 84 945 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 81 315 

1.1. Kārtējie izdevumi 77 315 

1000 Atlīdzība 16 815 

1100 Atalgojums 13 495 

1110 Mēnešalga 12 495 

1119 Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga) 12 495 

1150 
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 

attiecības regulējošu dokumentu pamata 
1 000 

1200 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas 
3 320 

1210 
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
3 210 

1220 
Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi 

maksājumi 
110 

1221 
Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no 

kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 

110 



2000 Preces un pakalpojumi 60 500 

2200 Pakalpojumi 40 600 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 13 240 

2223 Izdevumi par elektroenerģiju 13 240 

2230 
Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 
2 190 

2236 Bankas komisija, pakalpojumi 70 

2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi 2 120 

2240 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 

(izņemot kapitālo remontu) 
13 020 

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts 120 

2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 6 000 

2243 
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana 
1 800 

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana 3 300 

2249 
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi 
1 800 

2260 Īre un noma 800 

2261 Ēku, telpu īre un noma 800 

2270 Citi pakalpojumi 11 000 

2279 
Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu 

veidi 
11 000 

2280 
Maksājumi par saņemtajiem finanšu 

pakalpojumiem 
350 

2283 
Maksājumi par pašvaldību parāda 

apkalpošanu 
350 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 
17 800 

2310 
Izdevumi par precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai 
1 000 

2312 Inventārs 1 000 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 12 300 

2322 Degviela 12 000 

2329 Pārējie enerģētiskie materiāli 300 

2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 4 500 

2500 
Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un naudas 

sodu maksājumi 
2 100 

2510 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2 100 

2515 
Budžeta iestāžu dabas resursu nodokļa 

maksājumi 
2 000 

2519 
Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi un 

nodevas 
100 

1.2. Procentu izdevumi 4 000 

4000 Procentu izdevumi 4 000 

4300 Pārējie procentu maksājumi 4 000 

4310 Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts kasei 4 000 



4311 
Budžeta iestāžu procentu maksājumi Valsts 

kasei, izņemot valsts sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu 
4 000 

2.0. Kapitālie izdevumi 3 630 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 3 630 

5000 Pamatkapitāla veidošana 3 630 

5200 Pamatlīdzekļi 3 630 

5210 Zeme, ēkas un būves 3 630 

5213 Transporta būves 3 630 

5230 Pārējie pamatlīdzekļi 0 

5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 0 

III. Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-) -11 639 

IV. Finansēšana 11 639 

  Naudas līdzekļi un noguldījumi (bilances aktīvā) 13 155 

  Pieprasījuma noguldījumi (bilances aktīvā) 13 155 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums gada sākumā 28 534 

  Pieprasījuma noguldījumu atlikums perioda beigās 15 379 

  Aizņēmumi -1 516 

 

 

Priekšsēdētājs _______________________A.Sokolovskis 

 

  



6.# 
Alsungas novada domes  noteikumu PAR  INVENTARIZĀCIJĀM apstiprināšana 

A.Sokolovskis, A.Mundiciema  
 
            Saskaņā ar: 

 MK noteikumiem Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 51.punktu, 

 Likumu “Par grāmatvedību” 3.nodaļu;  

  Alsungas novada domes apvienoto komiteju  29.12.2016. sēdes atzinumu, 
atklāti balsojot ar deputātu balsīm  
“Par” A. Sokolovskis, E.Zvejnieks, J.Gulbis, A.Kaminskis, I. Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav, 
“Atturas nav” 
Dome nolemj: 

1. Apstiprināt  Alsungas novada domes Noteikumus par inventarizācijām: 

 

 

  



    

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306, 

tālrunis 63351342, faks63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA , kods UNLALV2X, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

                                                         APSTIPRINĀTI:  
                                                       ar Alsungas novada domes 

                                                         29.12.2016. sēdes  
                                                        Protokollēmumu Nr.16#6                                                                                 

                                                                                                   

ALSUNGAS NOVADA DOMES 
NOTEIKUMI  PAR  INVENTARIZĀCIJĀM 

Alsungas novadā 

Pamatnoteikumi 

                Šie Noteikumi nosaka Alsungas novada domes kārtību gada inventarizāciju veikšanai, lai nodrošinātu 

LR Ministru kabineta  2003.gada 21.oktobra (prot. Nr.55 32.§) noteikumu  Nr. 585 “Par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” IV sadaļas,  kā arī Alsungas novada domes Finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites organizācijas 

prasības. 

 Par inventarizācijas veikšanu un to atbilstību minētam likumam un noteikumiem atbild domes priekšsēdētājs. 

Ķermenisko lietu inventarizācijas veikšanai izveido inventarizācijas komisijas, kuru personālo sastāvu, ne 

mazāk kā 3 personu sastāvā, un inventarizācijas veikšanas un inventarizācijas dokumentēšanas laiku domes 

priekšsēdētājs nosaka ar rakstveida rīkojumu. 

Inventarizācijas komisijas sastāvā var nozīmēt darbiniekus, kuri nav tieši saistīti ar konkrēto inventarizējamo 

objektu lietošanu un nav atbildīgi par tā uzskaiti, un novada domes deputātus, kuri spēj noteiktā kārtībā veikt 

inventarizācijas. Izņēmums ir skaidrās naudas atlikuma inventarizācija kasē, kur komisijas sastāvā iekļauj atbildīgo 

grāmatvedi par kases uzskaiti. 

Inventarizācijās var tikt pieaicināts pašvaldības zvērinātais revidents vai tā pilnvarotā persona. 

Inventarizācijas komisijai pirms inventarizācijas uzsākšanas jāiepazīstas ar instrukcijām par inventarizācijām, 

inventarizācijas veikšanas termiņiem, domes Finanšu nodaļas vadītājas  norādījumiem par inventarizācijas 

uzsākšanu, veikšanu un rezultātu noformēšanu atbilstoši likumdošanai.  

Inventarizāciju veic atbildīgās personas klātbūtnē, bet, ja gadījumā atbildīgās personas klātbūtne nav 

iespējama, domes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par inventarizācijas veikšanu bez atbildīgās personas. Lēmumu 

noformē rakstiska rīkojuma veidā. 

Pirms darba uzsākšanas objektā inventarizācijas komisijai jāiepazīstas ar inventarizējamo objektu, jānoskaidro 

vai svēršanas un mērīšanas ierīces ir lietošanas kārtībā, jānoskaidro vai visi dokumenti par ķermenisko lietu 

saņemšanu, atsavināšanu, likvidāciju ir reģistrēti. 

Ja visi dokumenti nav reģistrēti, jāvienojas par dokumentu sakārtošanas laiku un inventarizācijas darba 

uzsākšanu. 

Ja inventarizācijā attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties visi komisijas locekļi, par to komisijas 

priekšsēdētājs informē novada domes priekšsēdētāju, kurš pieņem lēmumu par inventarizācijas komisijas turpmāko 

darbību. 

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


Inventarizācijas rezultātus ieraksta inventarizācijas sarakstos, kurus sagatavo 2 eksemplāros. Pirmais 

eksemplārs paliek pie novada domes priekšsēdētāja, kuru pēc apstiprināšanas nodod Finanšu nodaļas vadītājai, bet 

otrs- pie materiāli atbildīgās personas.  

Inventarizācijas saraksta veidlapas sagatavo, izmantojot datoru, tajos pirms inventarizācijas uzsākšanas 

atbildīgā grāmatvede ieraksta inventarizējamās struktūrvienības, vietas nosaukumu, uzskaitē esošās ķermeniskās 

lietas un norāda inventāra numuru. 

Inventarizācijas komisija sarakstos obligāti ieraksta sekojošus rekvizītus: 

- inventarizācijas veikšanas datumu un dokumentēšanas datumu; 
- pamatojumu; 
- ziņas par personām, kuras piedalās inventarizācijā; 
- ķermenisko lietu vienību mērvienības, daudzumu; 
- papildus ieraksta faktiski dabā esošo, bet uzskaitē neesošo ķermenisko lietu nosaukumu, mērvienību, 

daudzumu; 
- piezīmēs var izdarīt atzīmes par lietu nolietojuma pakāpi, to noderīgumu lietošanai. 

Inventarizācijas sarakstus paraksta inventarizācijas komisijas locekļi un  atbildīgā persona. 

Ja nepieciešams veikt inventarizācijas sarakstos ierakstu labojumus, tos var labot, ievērojot noteikumus par 

grāmatvedības ierakstu labojumiem. 

Inventarizācijas sarakstos nedrīkst atstāt neaizpildītas rindas, pēdējā lappusē neaizpildītās rindas pārsvītro. 

Pēc inventarizācijas grāmatvedībā ieraksta ķermenisko lietu vērtības un sastāda salīdzināšanas sarakstus, 

kuros norāda inventarizācijā konstatēto grāmatvedības uzskaites un inventarizācijas uzskaites datu starpību. 

Starpību rezultātā precizē ierakstus grāmatvedības kontos. 

Nemateriālos ieguldījumus, debitoru un kreditoru parādus, saistības un norēķinu kontos, kā arī Valsts kases 

kontos esošos naudas līdzekļu atlikumus inventarizē Finanšu nodaļas vadītāja. Kases pārbaudes veic atsevišķa 

komisija, piedaloties Finanšu nodaļas vadītājai un  diviem domes darbiniekiem, kurus nozīmē domes priekšsēdētājs. 

Inventarizācijas var veikt arī  gada laikā, mainoties atbildīgām personām, bet obligātas ir gada inventarizācijas, 

kuras veic laika posmā no 1. decembra līdz nākamā gada 31. janvārim. 

  

 

                                           Bilances posteņu inventarizācija 

Nemateriālie ieguldījumi 

Postenī ietilpst: pašvaldības teritoriālās attīstības programmas izmaksas; 

                          licences un datorprogrammas.   

 Inventarizāciju veic Finanšu nodaļas vadītājas vietniece kopā ar vecāko grāmatvedi,  pēc attiecīgajiem 

dokumentiem par iegādi pārbaudot: 

- analītisko uzskaiti pa katru veidu; 
- vērtības noteikšanas pareizību; 
- vai licences un datorprogrammas iegūtas par samaksu. 

Inventarizācijas rezultātā inventarizācijas sarakstā uzrāda: 

- nemateriālā ieguldījuma nosaukumu; 
- no kura laika iegrāmatoti; 
- uz kādu dokumentu pamata tie iegrāmatoti; 
- dokumentāli pamatota sākotnējā vērtība; 



- vērtības amortizācijas norakstījumi; 
- precizēta atlikusī vērtība. 

 

 

Pamatlīdzekļi 

            Katra pārskata perioda beigās ,veicot inventarizāciju novērtē vai nepastāv pazīmes, kas norāda uz ilgtermiņa 

ieguldījumu vērtības  būtisku samazinājumu. Noteikts būtiskums ilgtermiņa ieguldījumiem – 10 %  . Jāizvērtē šādas 

pazīmes (atzīmes izdarot inventarizācijas sarakstā): 

  -   ievērojami samazinājies vai nepastāv pieprasījums pēc pakalpojuma, kuru sniedz budžeta iestāde, lietojot 

attiecīgo ilgtermiņa ieguldījumu; 

 -   pieņemts valdības vai pašvaldības lēmums, kas rada būtiskas negatīvas izmaiņas budžeta iestādes darbībā; 

 - ilgtermiņa ieguldījums ir novecojis vai fiziski bojāts, 

 -  ilgtermiņa ieguldījuma paredzētajā lietojumā notikušas būtiskas ilgtermiņa izmaiņas, kas negatīvi ietekmē budžeta 

iestādes darbību, 

 -  pieņemts lēmums apturēt ilgtermiņa ieguldījuma izveidošanu pirms tā pabeigšanas vai nodošanas lietošanā 

(ekspluatācijā.  

    Ja pastāv vismaz viena no minētajām pazīmēm, komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus, 

vispirms izvērtē, vai iespējams noteikt ilgtermiņa ieguldījuma patieso vērtību, atskaitot atsavināšanas izmaksas. 

     Ja ilgtermiņa ieguldījuma atgūstamā vērtība bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites (atlikušo) vērtību un vērtības 

samazinājums, ko nosaka kā uzskaites vērtības un atgūstamās vērtības starpību, ir ilgāks par gadu, ilgtermiņa 

ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai. 

      Pamatlīdzekļu inventarizācijas veicamas, pamatlīdzekļus apskatot dabā un uzskaitot pēc faktiskā daudzuma. 

Pārbauda īpašuma tiesības pēc attiecīgiem dokumentiem, pārbauda tehniskās dokumentācijas esamību un novērtē 

nolietojuma atbilstību dabā pret uzskaitē aprēķināto nolietojumu. 

      Datus par nekustamo īpašumu no Valsts zemes dienesta, Pašvaldību ielu un ceļu  reģistra  u.c. valsts reģistriem 

pieprasa Nekustamā īpašuma speciāliste. Saņemtos datus Nekustamā īpašuma speciāliste kopā ar domes Finanšu 

nodaļas atbildīgo grāmatvedi salīdzina ar grāmatvedības uzskaites datiem. Datus Finanšu nodaļai salīdzināšanai 

Nekustamā īpašuma speciāliste sagatavo un rakstiskā formā iesniedz Finanšu nodaļai Excel, Word vai citā 

saprotamā formātā . 

     Inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventāra sarakstos, kurus sastāda pa atbildīgām personām un 

pamatlīdzekļu grupām. 

Finanšu nodaļas  darbinieki, pamatojoties uz inventarizācijas aktiem, veic inventarizācijas datu sagrupēšanu pa 

bilances kontiem. 

Atsevišķi sastāda inventarizācijas sarakstu par nomātiem un nomā nodotiem pamatlīdzekļiem. 

Ja inventarizācijā konstatē neuzskaitītus pamatlīdzekļus, tos uzskaita pēc fakta, noskaidro īpašuma 

dokumentāciju, vērtību un pieņem lēmumu par uzskaiti. 

Nepabeigtās celtniecības inventarizācija 

Nepabeigtos celtniecības objektus pārbauda dabā, salīdzinot uzcelto daļu izmaksas ar projekta tāmju 

dokumentāciju. Pie inventarizācijas atsevišķi uzrāda celtniecības objektus, kuri ir pabeigti, bet nav nodoti 

ekspluatācijā, un kuri daļēji nodoti ekspluatācijā. 



 Pie inventarizācijas pieaicina speciālistu par celtniecības jautājumiem. 

 

Krājumi 

Krājumu inventarizāciju veic pa krājumu veidiem, atbildīgām personām un glabāšanas vietām. 

Atsevišķi inventarizē glabāšanā pieņemtos krājumus. 

 Inventarizāciju veic to atrašanās vietās, krājumus saskaitot, izmērot vai nosverot. 

        Materiālus inventarizē komisija, sastādot aktus par dabā faktiski uzskaitīto materiālu daudzumu. 

Degvielu automašīnās gada pēdējā darba dienā inventarizē, par pamatu ņemot ceļa zīmēs uzrādīto degvielas 

atlikumu un to iespēju robežās pārbaudot. Par atlikuma atbilstību faktam parakstās automašīnas (traktora) vadītājs. 

       Inventāru inventarizē pa atbildīgām personām un atrašanās vietām. Sastāda inventarizācijas aktus, kuros 

faktiski uzskaita inventāru pēc nosaukuma, daudzuma, nosaka derīgumu lietošanai. Finanšu nodaļas  darbinieki 

salīdzina faktu ar uzskaites datiem, ņemot vērā arī operatīvās uzskaites datus. 

Naudas līdzekļus novada domes kasē inventarizē, veicot inventarizācijas reizi mēnesī. Inventarizējot kasi, 

kasiere komisijas klātbūtnē saskaita naudas zīmju skaitu pa nomināliem, un saskaita kopsummu. Faktisko atlikumu 

salīdzina ar uzrādīto naudas atlikumu kases grāmatā. Sastāda aktu par skaidrās naudas inventarizāciju kasē. 

Skaidras naudas inventarizāciju kasē veic arī mainoties materiāli atbildīgajām personām (kasierei aizejot 

atvaļinājumā un atgriežoties no tā). 

        Gada pēdējā darba dienā inventarizē kasi un apstiprina skaidrās naudas atlikumu gada beigās.  

         Katra ceturkšņa, kā arī kalendārā gada beigās inventarizē VID reģistrētās biļetes, inventarizācijas sarakstos 

norādot atlikumā esošo biļešu sērijas, numurus, stingrās uzskaites kvītis, reģistrējot neizlietoto kvīšu sērijas un 

numurus,  aploksnes un pastmarkas  pie atbildīgajiem darbiniekiem.  

 

 Debitori  

 Debitoru parādu inventarizāciju veic Finanšu nodaļas darbinieki, bet par nekustāmā īpašuma nodokli un 

zemes nomu – Nekustamo īpašumu speciāliste  kopā ar Finanšu nodaļas atbildīgo darbinieku. 

            Gada laikā regulāri, ne retāk kā reizi 3 mēnešos, tiek pārbaudīti debitoru parādi un parādniekiem izsūtīti 

salīdzināšanas dokumenti (atgādinājumi). 

            Debitoru parādu inventarizāciju, izņemot parādus par iedzīvotāju NĪN un īres maksām, veic, sagatavojot 

salīdzināšanas aktus, par katru debitoru 2 eksemplāros, kurus nosūta parādniekam apstiprināšanai. 

             Nosūtītos salīdzināšanas aktus uzskaita sarakstā, kurā parāda inventarizācijas rezultātu. 

             Par iedzīvotāju NĪN un komunālo un īres maksājumu parādiem uz gada beigās sagatavo parādnieku 

sarakstu. 

 Nākamo periodu izdevumus inventarizē, salīdzinot ar dokumentāciju par veiktajiem maksājumiem, uzskaitot 

katra maksājuma veidu. 

 Norēķinus ar avansieriem veic Finanšu nodaļas darbinieki, analizējot izsniegtos avansus un norēķinus par 

izsniegtām summām. Ja pie darbinieka ir neizlietotas avansa summas, sagatavo aktu, kuru paraksta darbinieks un 

Finanšu nodaļas vadītājs . 

 



Kreditori 

 Kreditoru parādus inventarizē katru ceturksni un gada beigās. Katru ceturksni inventarizāciju veic, salīdzinot 

kreditoru atlikumu ar dokumentiem ( rēķini, līgumi). Gada beigās parādus pēc  uzskaites salīdzina ar saņemtiem 

salīdzināšanas aktiem. Par nodokļu maksājumiem no VID pieprasa izziņu par nodokļu parādiem un salīdzina ar 

uzskaites datiem. 

 Sagatavo kreditoru parādu sarakstu un izziņu par ilgtermiņa kreditoru parāda daļas, kura maksājama 

nākošā gadā, pārgrāmatošanu uz īstermiņa kreditoriem. 

 Uzkrātās saistības par neizmantoto atvaļinājumu inventarizē pēc iesniegto sarakstu par neizmantotām 

atvaļinājuma dienām, veicot aprēķinus, bet par kredītu procentiem – salīdzinot ar līgumos uzrādītām procentu 

summām. 

 Nākamo periodu ieņēmumu inventarizē pa maksājumiem – salīdzinot ar dokumentiem par maksājumu 

pamatotību. 

 

 

Inventarizācijas noslēgums un rezultātu atspoguļošana 

 

 Inventarizācijas materiāli tiek nodoti apstiprināšanai novada domes priekšsēdētājam .  

 Pirms inventarizācijas rezultātu iesniegšanas domes priekšsēdētājam Finanšu nodaļa pārbauda: 

- vai ir inventarizēti visi objekti, kuri bija noteikti rīkojumā par inventarizācijām; 
- vai pareizi noformēti inventarizācijas saraksti, akti, izziņas; 
- vai inventarizācijas aprēķini pareizi. 

Par inventarizācijā konstatētiem pārpalikumiem vai iztrūkumiem domes priekšsēdētājs dod  slēdzienu par 

turpmāko darbību – pieņemšanu uzskaitē, iztrūkumu  norakstīšanu,  piedziņu no vainīgās personas vai materiālu 

iesniegšanu policijai. 

Finanšu nodaļa  saskaņā ar inventarizācijas datiem un domes priekšsēdētāja rīkojumiem  sagatavo 

kopsavilkumus pa bilances kontiem, salīdzina ar uzskaiti un veic starpību grāmatojumus. 

 

Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 8.01.2017. 

Sēdi protokolēja kancelejas vadītāja V.Zingberga 8.01.2017. 

 


